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ELSŐ RÉSZ 

 

A NYELVI MÁGIA 
 

 

„Az olyan énekek, melyek megfelelnek a csillagok rendjének, és ha alkalmas 

időben azokat együtt használják fel a heves szenvedéllyel, akkor a ráolvasóval 

összpontosulva – a számok és a mérték részeinek következtében – a legnagyobb 

hatalommal a ráolvasásra kerülő tárgyra közvetlenül hat, hogy megbűvölje, vagy a 

mágus értelme szerint irányìtsa a szenvedélyt és a beszédet. (…) E lélek tulajdonságai, 

annak mennyei hasonmásai, és az alkalmas időben megválasztott legjobb erőkből álló 

formulák magasztosabbak és hatékonyabbak, mint a szellemek és a növények, a 

gyógynövények, a fűszerek, a gyanták, a gyökerek, a füstölők és a hasonlók eleven 

kigőzölgései.” 

(Agrippa von Nettesheim 1531) 

 

BEVEZETÉS 

 

 A mágia főként néprajzi és antropológiai kutatások tárgya, de a pszichológia, a 

szociológia, a mítosz- és szimbólumelméletek is hozzájárultak a mágia verbális és 

nonverbális jelenségeinek feltárásához. A nyelvi mágia valamennyi formája – beleértve 

a ráolvasást, a névmágiát, a nyelvi tabut, az esküt, a káromkodást és az áldást – 

termékeny téma lehetne a nyelvészet különböző ágazatai számára, a kérdéskör azonban 

többnyire csak a nyelvtörténet és a stilisztika kutatóit foglalkoztatta. 

A nyelvészet XX. század eleji antropológiai fordulata új szempontokkal 

gazdagította a kutatásokat. A nyelvészet új irányai hamar elterjedtek Magyarországon, 

az Ethnographia szerzői a XX. század első évtizedeiben rendszeresen hivatkoztak 

Lévy-Bruhl, Frazer, Sapir és Boas munkáira.  Az ún. természeti népek kultúrájának 

átfogó leírásában magától értetődő volt a mágikus eljárások és hiedelmek aprólékos 

bemutatása is. A kulturális antropológia e kezdeti szakaszának leírásaiban a mágia 

verbális és nonverbális eljárásainak zavarba ejtő gazdagságával találkozunk. Azonban 

ezeket az adatokat csak kulturális közegükből kiszakítva, felelőtlenül tudtam volna 



 5 

alkalmazni, megfosztva attól a kontextustól, melyben létrejöttek és működtek. Nem 

szívesen mondtam le a kabbala és alkìmia részletesebb tárgyalásáról sem, amelyeknek 

szintén komoly nyelvi vonatkozásai vannak, de ez beláthatatlanul szélesre növelte volna 

a vizsgálandó területet. Egyébiránt főként külföldi szerzők szívesen és megfelelő 

mélységben foglalkoztak a fent említett témákkal és a mágia kultúrtörténetével, 

hovatovább épp ezek tekinthetők a nyelvi mágia legalaposabban feltárt területeinek 

(Thorndike 1923–58, Crow 1972, Milbourne 1973, Russell 1980, Couliano 1987, 

Lantiere 1990).    

A magyar mágiakutatás sem előzmények nélkül való (I. 2. pont), csakhogy az 

átfogó elméleti rendszerezések óta újabb anyagok gyűltek össze, s a nyelvészetben is új 

kutatási módszerek terjedtek el. Bár a vizsgált szöveganyag teljességgel a magyar 

folklórból áll össze, munkám szemléletében és eljárásaiban támaszkodik a kulturális 

antropológia alapelveire és módszereire, különösen Boglár Lajos és Kézdy Nagy Géza 

1994 és 1997 között az ELTE-n elhangzott előadásaira. 

Az első fejezet a kutatástörténetet és a módszert ismerteti, amelyet a mágiával 

kapcsolatos alapfogalmak tisztázása követ. A III–IV. fejezet arra keresi a választ, hogy 

milyen logikai-gondolkodási formák szolgálnak alapul a nyelvi mágia működéséhez, 

azok hogyan értelmezhetők a kommunkációelmélet keretein belül, melyek a jellemző 

nyelvi összetevői, formái és  működési elvei. A nyelvi mágiát itt olyan – meglehetősen 

heterogén – jelrendszernek tekintem, amelynek szövegtípusait a mágikus funkció köti 

össze.   

Munkám alapkoncepciója az, hogy a nyelvi mágiát egy szűkülő kontextusban 

vizsgálom (szemiotika   kommunikációelmélet  szövegtan). Az eredeti elképzelés a 

magyar népi kultúrában ismeretes mágikus funkciójú szövegtípusok nyelvészeti leírása 

volt a modern szövegtani szempontok alkalmazásával. A ráolvasásokhoz és az 

archaikus népi imádságokhoz érve azonban olyan problémába ütköztem, amely hosszas 

könyvtári kutatásra késztetett, s eközben az is világossá vált, hogy az általam kijelölt 

szövegtípusok kellő mélységű vizsgálata az adott keretek között nem lehetséges. 

Ráadásul az egyik oldalon a széleskörűen gyűjtött, jól feldolgozott, rögzült formájú 

ráolvasás, archaikus népi imádság, népballada, népdal, népmese, kiszámoló-kiolvasó 

állt; a másik oldalon pedig a nem, vagy alig gyűjtött, spontán létrejöttű, rögzítetlen vagy 

kevésbé kötött formájú eskü, átok, áldás, káromkodás és jókìvánság. Ez utóbbiak a 



 6 

gyűjtés és vizsgálhatóság tekintetében eleve megkérdőjelezik azt a pontosságot és 

alaposságot, amely az előző csoport esetében lehetséges, és – a gyűjtések nagy számát 

tekintetbe véve – kívánatos is volna. Az Erdélyi Zsuzsannával való személyes 

konzultáció győzött meg arról, hogy egyetlen szövegtípusra koncentrálva a nyelvi 

mágiának horizontálisan ugyan szűkebb, de mélységét tekintve alaposabb, több 

szempontot felvető vizsgálata valósítható meg. „Én – írja Kniezsa – a magyar 

tudományosság legkártékonyabb elvének a teljesség elvét tekintem. Ez a látszólag 

abszolút tudományos elv ugyanis tudományos életünknek szinte kerékkötője volt. Sok 

munka megjelenését megakadályozta, amelyek pedig ennek az elvnek a despotizmusa 

nélkül valószínűleg megjelentek volna” (idézi Hadrovics 1992, 16).
 
 

Az archaikus népi imádságok és ráolvasások alaposabb vizsgálata nyomán egy 

olyan szövegtípus körvonalai sejthetők, amely – ha nem is tartamazza a nyelvi mágia 

összes eljárását és formáját – egyetlen szövegegyeden belül a leggazdagabb 

eszközredszerrel él. Ezt a szövegtípust neveztem el – az analógiák alapján – epikus 

ráolvasó imádságnak. 

Időközben megjelent Tolcsvai Nagy Gábor szövegtana (2001) amely új kutatási 

lehetőségeket vetett fel. Új gyűjtések is napvilágot láttak (Silling 1995; Tánczos 1995, 

1999, 2000, 2001; Harangozó 1998; Takács 2001; P. Daczó 2003), amelyek szélesebb 

körű tájékozódást és alaposabb vizsgálatot tettek lehetővé. 

 

Munkámhoz a fő motivációt Erdélyi Zsuzsanna kutatásai adták. Az epikus 

ráolvasó imádságok nyelvészeti leírásához nyújtott segítségét, hasznos tanácsait és 

biztató szavait ez úton hálásan köszönöm.   

A disszertáció megírásának kezdetétől fogva elmélyült diskurzust folytattam 

Horváth Katalinnal, akinek mindenre kiterjedő figyelme, szakmai igényessége, kritikus 

megjegyzései és javaslatai szilárd tájékozódási pontokat jelentettek munkám során.  

Balázs Gézának, aki leghosszabb ideje kíséri figyelemmel munkáimat, külön 

köszönettel tartozom, amiért tanulmányozásra átadta nekem Antropológiai nyelvészet 

(1995) című kéziratát. A nyelvi mágiáról szóló fejezet döntő jelentőségű volt a téma és 

a módszerek kiválasztásában. Dolgozatomhoz fűzött helyreigazításaiért, szakmai 

tanácsaiért szintén hálával tartozom. 



 7 

Köszönöm Kiss Jenőnek, témavezetőmnek a doktori képzés alatt folytatott 

alapos módszertani felkészítést és a szerkesztéshez adott tanácsait. 

Dolgozatom szemléletének és a második rész szempontjainak kialakításában 

nagy szerepe volt Tolcsvai Nagy Gábornak. Értékes tanácsaiért, rendelkezésemre 

bocsátott kézirataiért, helyreigazításaiért szintén köszönettel tartozom.   

Fabulya Lászlónak disszertációm végső formájának kialakításához nyújtott 

segítségéért, technikai tanácsaiért mondok hálás köszönetet. 
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1.  A kutatás témája, céljai és módszere 

 

Bizonyos, hogy a természetfelettivel való kapcsolatra szüksége van az 

embernek, különösen olyan egységes világkép nélküli korban, mint a miénk. Úgy tűnik, 

minél nagyobb a káosz a világban és az ember lelkében, annál többféle okkult 

hiedelemmel és gyakorlattal találkozunk. Nem véletlen, hogy a leggazdagabb mágikus 

rendszerek létrejötte a hellenizmus és a manierizmus korához köthető (a Corpus 

Hermeticum; Agrippa von Nettesheim, Tommaso di Campanella, Pico della Mirandola,  

Giordano Bruno alkímiai rendszerei, a rózsakeresztes mozgalom virágkora). Egy 

dologban azonban erősen különbözünk a régi korok emberétől: míg a XX. századi 

ember restellkedve vallja be maga előtt, hogy ebben az esetben „nem racionális” 

magyarázatot ad a világ érthetetlen jelenségeire, amaz számára mindez kézzelfogható 

valóság, megokolt eljárás, ésszerű megközelítés. Ez az ember – írja Tánczos – „nem 

ismerte a szentnek és a profánnak azt a fajta szembeállítását, amihez a mai skizoid 

tudatú modern ember hozzászokott, és ennek megfelelően hol emberi lényegéhez 

méltóan, hol ezt megtagadva él. A szent és a profán ilyetén – mai szemmel diffúznak 

mondható, de valójában egészen természetes – egységének megfelelően a hagyományos 

ember a mindennapok élettevékenysége közben is az isteni világgal tartott kapcsolatot, 

illetve másfelől természetesnek érezte azt is, hogy a szent térben, a szent időben profán 

módon viselkedik” (Tánczos 2001, 232). 

 A XX. században tanúi voltunk a mágia újjáéledésének, amelyet az ezoterikus 

tanfolyamok sokasága, a feminizmus hőskorában kibontakozó Wicca vagy Golden 

Dawn nevű csoportok, valamint Aleister Crowley vagy Eliphas Lévi írásai fémjeleznek. 

A régi hagyományokból táplálkozó társaságok azonban nem képesek a mágiát a régi 

fényében felragyogtatni, hiszen éppen az tűnt el mögüle, ami az alapját képezte: a 

mítosz, az egységes világkép, a szent és a profán megbonthatatlan egysége. Ami 

helyette maradt, csak külsőség. A modern, városi mágia kaotikus, részeire bomlott, 

széttöredezett. A mágia ma élő divatos formáival egyrészt ezért nem foglalkozom. 

Másrészt az is fölment ez alól, hogy eltűntek a varázsigék: mintha érzéketlenebbek 

lennénk a szó (nemcsak mágikus) erejére.  

Ezt a világkép-változást, a szakrális ember eltűnését, a szent és a profán 

végleges szétválását Jung, Eliade, Fromm vagy Hamvas Béla egyaránt tragikusnak 
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tekinti. „A mítoszok – írja Jung – nemcsak szemléltetik a primitív törzs lelki életét, de 

ők maguk ez a lelki élet, mely nyomban szétesik és elsüllyed, mihelyt elveszti mitikus 

őseinek örökségét, akárcsak egy lelkét vesztett ember” (Jung 1997. II, 53). 

Ez a harmóniát vesztett ember testesül meg a bolyongó, útkereső 

Odüsszeuszban, Faustban, az Örök Zsidóban és Csongorban. „A világban elveszett a 

létezés értelme” – írja Tánczos (2000, 6). 

A modern kor irracionálisnak fogja fel a  vallásos-mágikus világképet, a 

felvilágosult ember gőgjével tekint a babonás-mágikus-vallásos gondolkodásmódra. S 

vajon mit tart ésszerűnek? A legracionálisabb dolog, amit ember tehet, a világ 

egyensúlyának és rendezettségének fenntartása. Ha háború, betegség, aszály, vagy 

egyéb baj következik be, megbomlik a világ harmóniája. A mágikus eljárások nagy 

része pedig arra irányul, hogy az egyensúlytalanságot megszüntesse, helyrebillentse az 

egységet és a rendet. Ez racionális. És ami irracionális, az az atomháború; irracionális, 

hogy az ember az élő zöld környezetbe menekül, ott épít házat, hogy épp azt pusztítsa 

el, amiért odament. „Életünk nem a testvériség, a boldogság és az elégedettség, hanem a 

lelki zűrzavar és a rémület jegyében zajlik, és sokban hasonlatos valamiféle elmebajhoz, 

amely nem a középkorból megismert hisztériás őrület, hanem a skizofrénia őrülete, 

melyben eltűnik a belső valósággal való kapcsolat” (Fromm 1995, 9). 

Amit Bencze Lóránt a katolikus liturgiával kapcsolatban ír, a mágikus rítusokra 

ugyanúgy érvényes: „Amikor tehát a liturgia terápiás funkciójáról beszélnek (például a 

szorongással szemben), az nem más, mint (humán) ökológiai egyensúly-helyreállítás” 

(Bencze 2003, 321). A mágia és a vallás említett terápiás funkcióját, a pszichés 

egyensúly helyreállítását, a kognitív tartalmak közötti harmóniateremtést a 

pszichológián belül a kognitìv disszonancia-elméletek tárgyalják (részletesen Festinger 

2000). 

 

A kutatás témája és céljai meghatározzák a vizsgálat módszereit, így azokat 

célszerű együtt bemutatni. A legfontosabb kérdés számomra az volt, hogy 

megragadhatók-e pontosan azok a tartalmi, formai, logikai és funkcionális jegyek, 

amelyek „mágikussá” tesznek egy szöveget.  A mágiával szemben a nyelvi mágiának 

nincs elmélete. Az enciklopédiák szócikkei a nyelvet a mágikus eljárás egyik 

eszközeként tartják számon (azonos szinten a mágikus tárggyal). Disszertációmban azt 
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is vizsgálom, hogy a nyelvi mágia törvényei alárendelhetők-e a mágia általános 

törvényeinek; s hogy a mágiaelméletek kielégítő választ adnak-e a nyelvi mágia 

kérdéseire. 

A témából adódóan antropológiai, folklórlingvisztikai és szövegtani kérdések 

egyaránt fölmerülnek munkámban. Több szövegtípus átfogó vizsgálata ebben a keretben 

túl nagy téma lenne, így egyetlen köztes helyzetű, kettős funkciójú szövegtípus, az 

epikus ráolvasó imádság áll a vizsgálat középpontjában. 

 A mágikus funkciójú szövegtípusokat magyar kutató még nem kísérelte meg a 

teljesség igényével számba venni, a vizsgálatok inkább egy-egy szövegtípusra 

összpontosítanak. Néhánnyal kapcsolatosan már igen gazdag anyaggal rendelkezünk, 

például az archaikus népi imádságok vagy a ráolvasások témakörében, elhanyagoltnak 

tűnik viszont az áldás, átok, káromkodás, eskü és egyéb, a mágikus kommunikációval 

kapcsolatba hozható témakör vizsgálata. 

A mágiával, mágikus nyelvvel foglalkozó kutatások többnyire néprajzi 

indíttatásúak, de örvendetes módon a magyar folkloristák igen érzékenyek e jelenségek 

nyelvi aspektusaira is, s ez jelentősen megkönnyítette munkámat. Kutatásaim során 

gyakran kellett az antropológiához és a művelődéstörténethez fordulnom, tekintve, hogy 

a feldolgozás interdiszciplináris szemléletet kívánt meg. 

A mágikus szövegek meglehetősen heterogén csoportját olyan rendszernek 

fogom fel, amelynek részterületeit a mágikus funkció köti össze. Ilyenformán munkám 

legtágabban szemiotikai keretbe foglalható. A szemiotikai kutatás a verbális mágiának 

mint jelrendszernek sajátos felépítését vizsgálja, és felveti az osztályozás kérdéseit is. 

Mivel jellegzetesen képi nyelvről van szó, termékenynek találtam a trópuselméletekből 

kiinduló osztályozást. 

A jel és jelhasználó viszonyára szűkítve a szemiotikai kört a 

kommunikációelmélet kérdései következnek. Ennek keretében helyet kap a verbális 

mágia beszédaktusként való értelmezése, és a mágikus funkció helyének kijelölése a 

többi ismert nyelvi funkció között. A legszűkebb kontextust szövegtani szempontok 

uralják, ahol fő feladatomnak tekintettem egy sajátos szövegtípus, az epikus ráolvasó 

imádság  általános leírását, különös tekintettel a mágikus funkciójú szövegegységekre.   

  

Az 1. melléklet a munka szerkezetét és elméleti-gyakorlati keretét mutatja. 
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Kutatásom fő céljai – még egyszer összefoglalva, a fejezetek sorrendje szerint – 

a következők: 

 A nyelvi mágia formáinak, eljárásainak szemiotikai szempontú összegzése 

(egyben Frazer mágiaelméletének újragondolása és a trópuselméletek 

alkalmazhatóságának felvetése). 

 A nyelvi mágia pragmatikai megközelítése, különös tekintettel annak 

kommunikációelméleti vetületeire. 

 A mágikus nyelvi funkció értelmezése az ismert nyelvi alapfunkciók 

tükrében. 

 Egy köztes szövegtípus, az epikus ráolvasó imádság általános szövegtani 

leírása, jellemző szövegegységeinek meghatározása. A szövegtagolást 

nemcsak az átlátható szintaktika vagy a kapcsolódási pontok feltárása céljából 

láttam kézenfekvőnek; ez szigorú keretet ad a lélektanilag bonyolult 

folyamatokat takaró, szemantikailag problematikus szövegek megközelítéséhez. 

 Az epikus ráolvasó imádság szövegszemiotikai megközelítése (visszacsatolás a 

mágia formáinak általános szemiotikai leírásához). 

 

Az etnoszemiotikai szempontú szövegelemzésnek gazdag hagyománya alakult 

ki Magyarországon
1
. Voigt a magyar nyelvészet „sajátszerű vonásának” tartja, hogy a 

nyelvészeti kutatások a szélesebb értelemben vett kultúrakutatás szempontjából is 

fontos kérdéseket vetnek fel. A 60-as évektől kibontakozó modern szemiotikai és 

szövegelméleti kutatások termékenyen hatottak a folklorisztikára (Voigt 1982a, 144). A 

három tudományág
2
 hagyományosan jó viszonyát és eredményes együttműködését 

mutatják a tudományközi keretben intenzíven folyó kutatások. A Szemiotikai szövegtan 

(szerk. Petőfi S. János/Békési Imre/Vass László 1990– )  köteteiben szereplő 

tanulmányok, a Magyar Szemiotikai Társaság kiadványai (1998; 1999; 2000; 2001; 

2003)
 
 és konferenciái, A Jel és közösség (1975) valamint a Kultúra és szemiotika 

(1981) című tanulmánykötetek; s csak az összefoglaló és módszertani műveket említve 

Petőfi S. (1969, 2003); Voigt (1972, 1975, 1976, 2003); Szabó (1982) és Hoppál (1971, 

1992) tanulmányai sokszínűségükkel jelzik a folklór, a szemiotika és a nyelvtudomány 

                                                           
1
 „…a népi kultúra jelviszonyainak kutatása (etnoszemiotika) szinte magyar találmány” (Voigt 2003, 19). 

2
 A szemiotikát nem mindenki tekinti tudományágnak. Meghatározásával kapcsolatos dilemmákról ír 

Szépe és Voigt (2003, 40-51). 
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eredményei ötvözésének gyümölcsöző voltát, és az interdiszciplináris szemlélet 

térhódítását a tudománytörténetben. Disszertációm ehhez a hagyományhoz kapcsolódó, 

folklór anyagon végzett, a folklór terminológiáját és a szemiotika módszereit alkalmazó 

nyelvészeti leírás. 

 

Bizonyos helyeken elkerülhetetlen volt pszicholingvisztikai, nyelvtörténeti és 

egyéb szempontok felvetése is, de az elemzés irányvonalát nem ezek határozták meg 

alapvetően.  Bár egyetlen szövegtípusról van szó, az epikus ráolvasó imádságok 

interdiszciplináris vizsgálata rámutat a verbális mágikus kommunikáció sajátos 

tulajdonságaira is. Összességében a dolgozat leginkább az antropológiai nyelvészet 

területére tartozik, s ezen belül főként szemiotikai, pragmatikai és szövegtani kérdések 

állnak a vizsgálat középpontjában. Az antropológiai nyelvészetet Balázs Géza 

definíciójának megfelelően értelmezem: vagyis a nyelvészet pragmatikai vonulatába 

tartozó „interdiszciplináris gyűjtőtudománynak, amely a formális nyelvtudomány 

ellenhatásaként alakult ki (1995, 8), és az ember, a nyelv és a környezet sokoldalú 

vizsgálatára törekszik” (1995, 10).  

A nyelvtudományban szokás egymással szembeállítani a pragmatikus és a 

formális irányzatokat,  mégis az tapasztalható, hogy a formálisnak tartott eljárások igen 

ösztönzően hatottak az antropológiai nyelvészeti kutatásokra (elég itt Lévi-Strauss 

munkáira hivatkoznom). Ebben a munkában magam is egy formális módszert, a 

szövegek szegmentálását tartottam célravezetőnek. Meggyőződésem, hogy a struktúra 

nem egy „lélektelen” építő elv, sőt, éppolyan eredményes lehet bizonyos társadalmi 

jelenségek vizsgálatában, mint például a szemantika vagy a pszichológia.  

Ha az antropológiát a komplex kultúraelméletek tudományának fogjuk fel, akkor 

logikusnak látszik, hogy a nyelvészetet a kulturális antropológia egyik ágaként 

értelmezzük, hiszen általánosan elfogadott tétel az, hogy a nyelv része az emberek 

kulturális viselkedésének (Greenberg 1974, 69). A nyelvtudomány efféle megközelítése 

nálunk nincs elterjedve, viszont van hagyománya. A külföldi szakirodalomban minden 

jel arra mutat, hogy az antropológiai megközelítés egyre többször alkalmazott gyakorlat 

a nyelvészeti kutatásokban.  
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2. Kitekintés a mágiakutatás eredményeire 

 

A mágikus világkép és rítusok iránti érdeklődés a nagy utazások és felfedezések, 

az európaitól gyökeresen eltérő kultúrák megismerése nyomán nőtt meg. Amerika 

felfedezése után a jámbor misszionáriusok ugyanazzal a szent borzadállyal tekintettek a 

pogány szertartásokra, mint Bornemisza Péter Tardoskeddi Szerencse Benedekné 

babonás imádságaira. A felfedezők és szerzetesek feljegyzései ugyan nélkülözik a 

tudományos szempontokat, de minden rendszertelenségük és következetlenségük 

ellenére színes képet adnak a „vadak” mágikus és egyéb szokásairól. Üdítő színfolt ezek 

között a XVI. századi Bartolomeo de las Casas, aki meleg rokonszenvvel közelít a 

bennszülöttekhez, ám ez nem akadályozza meg abban, hogy helytelenítse mágikus 

eljárásaikat, és Krisztus jövendő híveit lássa bennük:  „Kasztília királyai kötelesek úgy 

cselekedni, hogy Krisztus hite olyan módon hirdettessék, ahogyan az Isten fia 

elrendelte, tehát békésen és szeretettel teljesen” (idézi Cocchiara 1965, 29). 

A tudományos értékű feljegyzések a XVIII. században szaporodnak meg. A 

képzetlen felfedezők és misszionáriusok (bár adatokat többnyire még mindig csak ők 

közölnek) helyét átveszik a filozófusok és történészek. Az értelem korának 

reprezentatív alkotása, a Francia Enciklopédia a civilizált ember felsőbbrendűségének 

tudatában mond ítéletet a mágikus-babonás szokások fölött. Azonban már nem megy 

ritkaságszámba a rajongó lelkesedés a romlatlan ember életformája iránt. Rousseau a 

természeti állapotot az emberiség aranykorának tekinti, Voltaire egy levél tanúsága 

szerint „kedvet kapott ahhoz, hogy négykézlábra ereszkedve járjon” (Cocchiara 1965, 

42).  

A mágia és a vallás eredetének tisztázására a XIX. századi angol etnográfia 

vállalkozott először. Edward B. Tylor Primitive Culture (1871) című művében a vallás 

első formájaként az animizmust jelölte meg. Gondolatmenete szorosan kapcsolható a 

darwini evolucionalizmus elméletéhez. Eszerint az emberiség antropológiai fejlődésével 

párhuzamosan kulturális fázisokon megy keresztül. Ezeket a lépcsőfokokat minden 

társadalom szükségképpen végigjárja. Akiket „vadaknak” tekintünk, azok a fejlődés 

legalsó fokain megrekedtek, így ezek vizsgálata választ adhat saját kultúránk 

kialakulásának kérdéseire. Mindezekből pedig az következik, hogy az animisztikus-
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mágikus világkép egy elmaradott, a civilizált társadalmak számára túlhaladott fejlődési 

fok, amelynek nyomai, emlékei survival formájában élnek tovább. 

A kortárs Henry Morgan gondolatainak vezérlő elve szintén az egyvonalú 

evolucionalizmus. Az ősi társadalom (1877) című műve mintegy kiegészítése Tylor 

gondolatainak, amelyben megállapítja a különböző fejlődési fokokhoz szükséges 

kritériumokat.  

Az evolucionista triász harmadik tagja J. G. Frazer, aki Az aranyág (1890/1998)  

című művével szerzett hírnevet. Alaposan ismerte a korábbi etnográfiai feljegyzéseket, 

és először tett kísérletet a mágia alapfogalmainak tisztázására. A mágiát egyfajta „tudás 

előtti tudásként” fogta fel, olyan magként, amelyből később megszületett a civilizáció. 

Műve a mágikus szokások gazdag tárháza, amely szinte példatárként szolgál a XX. 

századi kutatók – többek között Freud – számára is. A mágiakutatás későbbi alakjai – 

bár tarthatatlannak ítélik Frazer etnocentrista szemléletét és sokan elhibázottnak az 

osztályozást – megbecsüléssel tekintenek a nagy elődre, és szívesen hivatkoznak rá. 

(Frazer kiemeli a mágia jelentőségét a társadalmi rend fenntartásában, s ez például a 

francia szociológusok egyik kedvelt hivatkozási pontja lett). 

Tylor, Morgan és Frazer még hittek abban, hogy a tudományos kutatások 

elvezetik őket azokhoz a természeti törvényekhez, amelyek a társadalmak fejlődését 

irányítják. A mágiát a vadságból a civilizációba vezető rögös út egyik korai szakaszának 

velejárójaként képzelték el, amelynek bizonyos maradványai a mai napig akadályozzák 

az emberi haladást: „Ha megfelelően foglalkoznak e tudománnyal, a haladás 

előmozdításának hatalmas eszköze lehet, mert felfed bizonyos gyenge pontokat abban 

az alapzatban, amelyre a modern társadalom felépül, s megmutatja, hogy sok minden, 

amit szilárdnak szoktunk tekinteni, inkább a babona homokján, mint a természet 

szikláján nyugszik” (Frazer 1998, 6). 

A XX. századi antropológiai gondolkodás gyökeres változást jelent a korábbihoz 

képest. Szinte kötelező érvényűvé válik a terepen végzett munka, a tudós így első 

kézből juthat hozzá a jórészt pusztulásra ítélt adatokhoz. Az antropológusok kritikusan 

viszonyultak az előítéletekkel terhes evolucionista elméletekhez. Franz Boas – aki csak 

érintőlegesen foglalkozik a mágiával – kulturális relativizmusként emlegetett doktrínája 

irányadó a mágiakutató számára is: minden kultúrát a saját fogalmai alapján kell 

megítélni, meg kell szabadulni kultúránk normarendszerétől és előítéleteitől (Duranti 
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2000, 32). A kulturális relativizmus a Boast követő etnológusok munkáiban irányadó 

elv lett. Az evolucionalista szemlélet visszaszorulásával az előítéletekkel terhes 

kultúraelméletek időszerűtlenné váltak, s átadták helyüket a funkcionalista, szociológiai 

és pszichoanalitikus antropológiai irányzatoknak. 

„A vallásos-mágikus jelenségek, azaz az ide vonható szokások, szövegek, 

hiedelmek stb. megítélésében két markáns irányzat alakult ki a huszadik századi 

etnológiában. Ezeket »szociologizáló«, illetve »pszichologizáló« tendenciák jellemzik” 

(Tánczos 2001, 32). A szociológiai szempontú megközelítésben a franciák jártak az 

élen. Durkheim 1912-ben jelentette meg A vallásos élet elemi formái című művét, 

amely a vallási fogalmak átfogó magyarázatára irányuló nagyszabású kísérlet. A szerző 

a vallási szükséglet egyik megnyilvánulási formájaként értelmezi a mágiát, 

hangsúlyozva az általa kifejezésre jutó társadalmi hierarchiát. Tanítványa, Marcel 

Mauss A mágia általános elméletének vázlatában (1903/2000) a mágia átlátható 

rendszerezését adja a cselekvők, a képzetek és a cselekvések (rítusok) vezérfonalain 

haladva.  

Végigtekintve az eddigi kutatástörténeten megállapítható, hogy a tudósok 

érdeklődésének középpontjában az animizmus, a totemizmus és más vallásos hiedelmek 

állnak. A mágia nem hiedelem, hanem praxis (bár természetesen a mágikus eljárások 

mögött is hiedelmek és mítoszok körvonalazódnak), így többnyire mint a vallástörténet 

korai szakaszának egyik velejárója szerepel, de nem élvez kitüntetett figyelmet. Frazer 

és Mauss munkássága nyomán azonban élesen elválik a hiedelmektől, a vallástól és a 

mítoszoktól, s önálló kutatásra alkalmas tárgyként jelenik meg. Ez a szemlélet 

érvényesül a lengyel származású brit etnográfus, Bronislaw Malinowski Magic, Science 

and Religion (1925) és Coral Gardens and Their Magic (1935) című műveiben. 

Bár a mágiáról „a perdöntő iratokat (…) a londoni etnográfus és jogász, Sir 

James George Frazer terjesztette az emberiség ítélőszéke elé” (Bodrogi 1998, 474), a 

mágiakutatás igazi nagy mérföldköve Malinowski volt. Nemcsak azért, mert az 

antropológusok közül elsőként tanulta meg a bennszülöttek nyelvét, hogy hiteles 

adatokat szolgáltasson, hanem a bennszülöttek iránti mélységes empátiája, előítéletektől 

mentes megközelítései, és a frazerinél sokkal időtállóbb és tudományosan 

megalapozottabb szemlélete miatt is. Malinowski ismerte a korábbi 

történelemfilozófiákat, a francia szociológiai iskola eredményeit és Freud forradalmi 
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elméletét (melynek bizonyos pontjaival – joggal – vitába szállt). Számára a nyelv a 

legfontosabb út, melynek segítségével eljuthatunk a kultúra rejtett összefüggéseihez.  

Kutatásainak egyik fontos területe a nyelvi mágia kérdésköre volt. A Coral 

Gardens and Their Magic (1935) című műve a mágikus nyelvről alkotott nagyszabású 

teória. A Troibrand-szigeteki őslakók rituális szövegeinek ürügyén tisztázza a mágikus 

és a profán nyelv különbségeit, foglalkozik a varázsszó (the magical word) jelentésével 

és nyelvben betöltött funkciójával. Számba veszi azokat a grammatikai és stilisztikai 

elemeket, amelyek többnyire vagy kizárólag a mágikus nyelv sajátjai. Bár 

kiindulópontja csak egyetlen nyelv, a későbbi kutatások azt bizonyítják, hogy 

következtetéseinek nagy része általánosítható, s a mágikus nyelvnek léteznek 

univerzáliái. Bár Malinowski nem jelezte, hogy a Troibrand-szigeteki őslakók rituális 

nyelvhasználatából levont tanulságokat általános érvényűnek tartja minden mágikus 

nyelvre nézve, mégis szükségesnek tartotta, hogy a nyelvi funkciók között önálló helyet 

kapjon a mágikus funkció.  

A téma iránti megnövekedett érdeklődést mutatja, hogy 1923 és 1958 között 

New Yorkban megjelenik a mágia történetét feldolgozó monumentális alkotás, a nyolc 

vaskos kötetből álló A History of Magic and Experimental Science (Thorndike 

1923/1958).  

Durkheim, Mauss és Malinowski a mágiát a társadalomban betöltött funkciója 

alapján határozták meg. A szociálantropológiai kezdeményezésekkel párhuzamosan 

bontakozik ki egy másik irányzat, mely Freud és Jung munkásságát tekinti elméleti 

kiindulópontnak. Az alábbi kutatók ugyan nem tagadják a mágia és a vallás társadalmi 

funkcióját, de sokkal inkább az ember emocionális szükségleteként értékelik a vallásos 

élményt. „Egy cél, egy eszme, vagy egy embert meghaladó hatalom – mint amilyen 

Isten – iránti elhivatottság az életben megnyilvánuló ezen teljesség iránti szükséglet 

kifejeződése” – írja Erich Fromm (1995, 26). 

A Totem és tabu (1917/1990) alapján Freud meglehetős tájékozottságot mutat a 

témában. Egyetért Tylor evolucionista elméletével és elfogadja Frazer csoportosítását 

azzal a kiegészítéssel (amely egyébként e munka III. fejezetének egyik központi 

gondolata lesz), hogy „az asszociáció két princípiuma, a hasonlóság és a szomszédosság 

– az érintkezés magasabb egységében összetalálkozik” (Freud 1990, 81). Ezután 

hosszan tárgyalja az animizmus és a tabu mélylélektani vonatkozásait, majd arra a 
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következtetésre jut, hogy a mágikus gondolkodás nemcsak egy letűnt korra érvényes; 

hasonló magatartásformákat fedez fel a neurotikusoknál és a gyermekeknél. Freud 

végső soron a bennünk élő „vadembert” kutatja. Érdeme a tudattalan felfedezésében 

vitathatatlan, de az eredeti, radikális elméleteknek sokat kellet finomodniuk ahhoz, hogy 

a pszichoanalitikus szemlélet beépülhessen a modern tudományba. Ezt a tompítást, 

finomítást elsősorban Jung végezte el, akinek archetípus- és szimbólumkutatásait 

örömmel alkalmazta az etnológia is. Jung rávilágított arra, hogy a szimbólum alapvető 

jelentőségű a mágikus világlátásban és tudattalan lelki életünkben.  

Jung nyomán egy újabb kutatónemzedék indult útjára, melynek tagjai a 

jungiánus elmélettől indíttatva a vallást és a mágiát lelki igényként definiálták. Eliade, 

Erich Fromm, a magyarok közül a filozófus Hamvas Béla és az etnográfus Tánczos 

Vilmos a szakrális világképtől való elszakadást az emberiség nagy tragédiájaként fogják 

fel. ”Időszámításunk előtt a hatszázadik év körül Kínától Itáliáig a változást 

egyértelműen úgy ítélték meg, hogy az emberi történet a sötét korszak végső szakaszába 

lépett. A lét elveszett; ami maradt, csak az élet. Az egész valóság kettészakadt; a teljes 

nyíltság lezárult; a nagy összefüggések megszakadtak” (Hamvas 1988, 19).  

Claude Lévi-Strauss francia etnográfus Brazília őserdeibe tett utazásai nyomán 

ismerkedik meg a bennszülöttek kultúrájával. Első tanulmányait a pszichoanalízis 

jegyében írja, majd később megismerkedik Jakobsonnal és a strukturalistákkal. Az 

1958-ban megjelent Structural Anthropology című művében, melyben az emberi 

gondolkodás egyetemes struktúráját vázolja fel, egész fejezetet szentel a vallásnak és a 

mágiának. Az esetleírások pszichoanalitikus elemzésének betetőzéseképpen vázolja fel 

a mítoszok struktúráját, és tárja fel – nem előzmények nélkül, de eredeti módon – a 

mítoszok és a mágia kapcsolatrendszerét. Propp szigorú, statikus formalizmusával 

ellentétben Lévi-Strauss a struktúrát dinamikus szervező elvként fogja fel, amely 

mögött mindig megjelenik az intenzív szellemi és lelki életet élő, valódi ember.  

A XX. század elején népszerű szociológia válaszai kevésnek bizonyultak annak 

magyarázatára, hogy a mitikus és vallásos elképzelések oly meglepő hasonlóságokat 

mutatnak a világ eltérő kultúráiban. A pszichoanalízistől a kutatók azt remélték, hogy 

megvilágítja azokat a problémákat, amelyekre a filozófiai, biológiai és szociológiai 

elméletek nem tudtak kielégítő választ adni. Az etnológia korán befogadta és alkalmazta 

az új tant, amelynek bevezetése termékenynek bizonyult a mítosz- és mágiakutatás 
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szempontjából. A személyiséglélektan nem mondott ellent az akkor még népszerű 

evolucionizmusnak (Freud), nyitott volt a szociológia felé és sikeresen lehetett ötvözni a 

strukturális elmélettel (Lévi-Strauss). Az etnológiában tapasztalható pszichológiai 

fordulat azért lényeges számunkra, mert ekkor került a vizsgálódások középpontjába a 

nyelv, amit az evolucionalisták, a funkcionalisták és a szociálantropológusok – 

Malinowskit kivéve – meglehetősen elhanyagoltak.  

A jungiánus alapokról induló mítoszkutatás, mely a szimbólumok struktúrájának 

és jelentésének felvázolását tűzte ki célul, a 60-as években új lendületet kapott (Fromm, 

Dumézil, Eliade). A mítoszkutatás ezen a ponton szorosan kapcsolódik a mágikus 

szövegekhez, egyrészt azért, mert ezek is archetipikus képekből épülnek fel, másrészt a 

mágikus szöveg használója „rekonstruál egy mítoszt”, amelyet a résztvevőknek „meg 

kell élnie, vagy át kell élnie” (Lévi-Strauss 2001, 159).  

Részben ehhez az iskolához kapcsolható Mircea Eliade munkássága. A tudóst és 

szépírót érdeklődése inkább a transzcendencia, a spiritualizmus és a miszticizmus felé 

vonzotta, így a mágiával csak annyira hozható kapcsolatba, hogy arról az ősi, mitikus 

világról ír legszívesebben, amelyben a mágia is gyökerezik. Ám maga a praxis 

többnyire hidegen hagyja. Életműve ritka találkozása az eredetiségnek és a lenyűgöző 

enciklopédikus tudásnak. Művei erősen leegyszerűsítve arra a gondolatra épülnek, hogy 

az emberiség története a mitikus és a profán idő két korszakára osztható. Az elsőben az 

(archaikus) ember számára a kozmosz minden egysége isteni üzenetet közvetít, amely 

szent szimbólumokban nyilatkozik meg. Ezt követi a profán, vagy történelmi idő, az 

intézményesített vallások korszaka, a folyamatos deszakralizálódás, melynek 

következtében az ember végzetesen elszakad az istenitől, visszazuhan a káoszba, a világ 

egyensúlyának visszaállítása hiú törekvés marad számára (Eliade 1996, 1997). 

A mágiakutatásban ma a vezető szerepet kétségkívül az angolszász 

antropológiai iskolák játsszák,  különösen az 1970-es évektől mutatkozik élénkülő 

érdeklődés a mágia pszichoanalitikus, szociológiai és szociálantropológiai aspektusai 

iránt. A mágia tárgyát érintő tanulmányokat szép számmal találunk a folyóiratokban 

(Folklore
3
 1878 –, American Journal of Sociology 1895 –, The Journal of Analitical 

Psychology 1956 –, Current Anthropology 1960 –, Journal of Ritual Studies
4
 1987 –, 

                                                           
3
 www.tandf.co.uk 

4
 www.pitt.edu 
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Royal Anthropological Institute 1993 –, valamint a szélesebb olvasóközönségnek szóló, 

vitatható értékű The Independent Magazine for Magicians
5
). Az amerikai mágiakutatás 

egyik legfőbb jellemzője a jungi pszichoanalitikus szemlélet markáns jelenléte (Róheim 

1955; Regardie 1970; Moore – Gilette 1994; Burger – E. Neale 1995; Granrose 2000). 

Szociálantropológiai szemlélet érvényesül O’Keefe (1982) és Tambiah (1990) 

munkáiban. Regardie The Art and Meaning of Magic című munkája (www.afn.org) a 

mágia interdiszciplináris vonatkozásaira mutat rá, Bandler/Ginder (1975) 

neurolingvisztikai problémák kezelési lehetőségeit kutatja a mágikus gondolkodási 

struktúrák feltárásával. A mágia történetét feldolgozó művek közül Thorndike (1923–

58)  monumentális munkája kiemelkedő.
6
 

Látnivaló, hogy a mágiakutatás vonzásköre szinte beláthatatlan: szorosan 

kapcsolódik a vallástudományhoz, a mítosz-, hiedelem- és szimbólumkutatásokhoz; 

sajátos határterület-voltát jelzi az, hogy a természettudományok, a filozófia, a 

pszichológia, a szociálantropológia és a hermeneutika a saját korában koherensnek tűnő 

választ adott a mágia kérdéseire.  

 

 

Míg az európai és az amerikai szakemberek egzotikus tájakon, tőlük technikai 

fejlettség tekintetében távol eső civilizációkban keresték a homo magicust, és ezen 

tapasztalatok alapján fogalmazták meg a mágiával kapcsolatos nézeteiket, kevés magyar 

etnográfusnak adatott meg, hogy amerikai, ausztrál vagy afrikai bennszülöttek között 

végezzen terepmunkát. Ennek részben történelmi okai vannak: Magyarországnak nem 

volt közvetlen kapcsolata a „vadak”-kal, míg a kutatásokban élen járó Franciaország és 

Nagy-Britannia tekintélyes gyarmatokkal rendelkezett, s így óhatatlanul kapcsolatba 

került más kultúrákkal. 

 

Magyarországon a kezdetektől fogva (voltaképpen Sajnovics János utazásaitól) a 

saját és a rokon népek kultúrái felé fordult a figyelem. A kutatások nyomán az is 

világossá vált, hogy a „történelemben élő”, hagyományos életmódot folytató népi 

társadalom tagjai és a történelem nélkülinek nevezett „primitívek” világlátása között 

                                                           
5
 www.magicmagazine.com 

6
 Az amerikai mágiakutatás sokszínűségéről átfogó képet ad az Anthroplogy of Religion / Links and List 

(www.uwgb.edu) gyűjtemény.  

http://www.afn.org/
http://www.uwgb.edu/
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igen nagy a hasonlóság (Jung, Fromm, Eliade, Hamvas vagy Tánczos szimbolikus 

világlátású „archaikus embere” mindkettőt egyaránt jelenti).  

A magyar kutatónak tehát nem kellett távolra utaznia ahhoz, hogy a mágikus 

gondolkodás ugyanazon struktúráit fedezze fel, mint Malinowski a Troibrand-

szigeteken vagy Boas a kvakiutl indiánoknál, így többnyire nem kellett megküzdenie 

nyelvi nehézségekkel sem. Ennek ellenére a magyar etnográfusok alapos ismeretekkel 

rendelkeztek az európai és amerikai antropológia eredményeiről, és – a nyelvészeti és 

etnográfiai folyóiratok tanúsága szerint – a XX. század első évtizedeitől rendszeresen 

hivatkoztak különösen Tylorra, Frazerre és Lévy-Bruhlre. 

Kutatóinkat azonban nem a mágia elmélete érdekelte elsősorban. 

Mágiaelméletek nálunk nem keletkeztek, rövid mágiatörténetet csak Fónagy Iván írt 

(1943), s csak a 30-as évek végétől jelent meg néhány, a mágia elméleti kérdéseivel 

foglalkozó tanulmány (Szendrey 1937a, 1937b, Marót 1940). A szerzők, ha 

szükségesnek látták, hivatkoztak a külföldi szerzők definícióira, de ez sem volt 

általános. A figyelem nálunk a konkrét szövegekre, a hiedelmek és szokások pontos 

leírására irányult. A szakemberek (és egy személyben gyűjtők) talán rájöttek, hogy az 

utolsó pillanatban menthetik meg a jórészt szájhagyományban élő adatokat. 

A népi hagyományok fölött a század eleje óta folyamatosan kongatják a 

vészharangot – joggal –, hisz tudomásunk sincs róla, hány szöveg és dallam, hány 

szokás és hiedelem szállt a sírba nyomtalanul utolsó őrzőjével együtt. Így szinte 

csodával határos, hogy a XXI. században még gyűjthetők archaikus népi imádságok. 

 

A magyar néprajz- és nyelvtudományban önállóan értelmezett mágiakutatásról 

nem beszélhetünk, azonban a néphit, az ősvallás, a népi vallásosság vagy a 

szokásköltészet bőséges szakirodalmát áttekintve tekintélyes bibliográfia állítható össze 

a mágia témaköréből. Az alábbi művek nem a mágikus gondolkodás és nyelv 

struktúrájának vizsgálatát tűzik ki célul, de feltételezik a mágikus világlátást.  

1782-ben a Magyar Hìrmondó felhívást tett közzé népköltészeti alkotások 

gyűjtésére. Időben ugyan még messze vagyunk attól a korszaktól, amikor a mágikus 

szövegtípusok rendszeres és tudatos gyűjtése megkezdődik, mégis ez a felhívás egy 

máig tartó folyamat kezdeteként értékelhető, amelynek eredményeképpen hozzáférhetők 

és kutathatók lettek a népi kultúra egyébként pusztulásra ítélt adatai. A romantika 
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korában kollektív igényként merült fel a népi mitológia, az eredet és az ősvallás 

rekonstruálása, ugyanennek az áramlatnak a része a népköltészet felfedezése nyomán 

fellépő irodalmi népiesség.  

A XIX. század közepéig a felhívások nyomán tekintélyes anyag gyűlt össze, 

ismertté váltak a párhuzamosan folyó (főleg német) kutatási eredmények, így megérett 

az idő ezek tudományos rendszerezésére. A Kisfaludy Társaság 1846-ban pályázatot 

hirdetett a magyar ősvallás még fellelhető nyomainak kutatására, amelytől egy valaha 

volt teljes magyar mitológia létének bizonyítékait várták: „Mit lehet a régi bel- s 

külföldi krónikákból s egyéb emlékekből, valamint a hagyományokból, némely 

fennmaradt babonás erkölcsökből, s végre a nyelvben található nyomokból, a pogány 

magyarok vallási hitéről és szertartásairól bizonyosat vagy hihetőt kivonni? (…) Voltak-

e, s mely vallási szertartásaik, szent helyeik, áldozataik, imáik, énekeik, ünnepeik, szent 

jeleik, áldozataik? (…) Maradtak-e fenn, s mely nyomai a régi hitnek népünk babonás 

nézetei és szokásaiban?” (Ipolyi 1987, 11) 

1854-re készül el Ipolyi pályaműve, a Magyar mythologia. A cím jelzi Ipolyi 

becsvágyát, de a roppant adathalmaz ellenére összefüggő mitológiai rendszer nem 

bontakozik ki a műből. Pedig megható a szerző igyekezete: figyelme kiterjed a 

párhuzamos külföldi kutatásokra, a krónikák és nyelvemlékek adataira, a fogalmak 

frazeológiai összefüggéseire, jelentésére és funkciójára. A mégoly lelkiismeretes 

gyűjtőmunka eredménye mégis egy lenyűgözőnek sejtett mozaikképre emlékeztet, 

amelynek csak néhány, helyéről elmozdult kockáját találja meg a régész, de ez nem elég 

ahhoz, hogy a hajdani teljes képet akár megközelítő hitelességgel rekonstruálja. Katona 

Lajos (1897) szerint ez a mű mégis mérföldkő az ősvalláskutatásban: a hajmeresztő 

elméletek, a furcsa fantazmagóriák után az ősvalláskutatás Ipolyi nyomán nyert 

tudományos rangot. Ipolyi néhány ráolvasást, eskü- és káromkodásszöveget is közöl 

illusztációként (sajnos több esetben csak részleteket). Ebben az időszakban inkább a 

népdalokat, balladákat, népmeséket övezte nagyobb érdeklődés, a mágikus szövegek 

rendszeres gyűjtésére az Ethnographia megindulásáig (1890) kellett várni. 

A mágikus hiedelmekről, eljárásokról értékes adatokat találunk a magyar 

etnolingvisztika előfutárainak tekintett (Gulya 1978, 131–135; Balázs 1995, 3) Reguly 

Antal, Hunfalvy Pál és Munkácsi Bernát műveiben. „Hogyan lehet az, hogy az 

etnolingvisztikának, folklórlingvisztikának, az antropológiai nyelvészeti kutatásoknak a 
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múlt században már voltak magyar képviselői? Az egyik ok az, hogy az őstörténetben, a 

rokonságkutatásban kezdettől fogva a nyelv és kultúra együttesen szerepelt, egymásra 

volt utalva. A másik ok: a vizsgált nyelvek többsége esetében a nyelvi és történeti 

emlékeknek szinte teljes hiánya. Ezeket a nyelveket úgy kellett a gyakorlatban, a 

»terepen« fölfedezni, mint az indiánok vagy az ausztráliai benszülöttek nyelvét” (Balázs 

1995, 3–4). 

Igen figyelemre méltók az Ethnographia első 10–15 évének törekvései, 

amelyekben markánsan körvonalazódik egy rendszeres magyar vallási néprajz 

megteremtésének igénye. A szerkesztők becsvágya a Magyarország különböző 

régióiban és településein élő néphit és népszokások tételes bemutatása. A feldolgozások 

lassanként állandó formát öltöttek. A Babonák és babonás történetek rovatban 

állandósultak a pontos szövegközlések, a Népköltési hagyományok és a Kisebb 

közlemények rovatban Kálmány Lajos, Melich János és Katona Lajos rendszeresen 

közölnek ráolvasásokat és népi imádságokat. Az ősvallás, a mágia, a babonák és rokon 

jelenségek iránti felfokozott érdeklődést jól mutatja, hogy az Ethnographia első ötven 

évfolyamából 33-ban szerepelnek ráolvasások, 15 foglalkozik a regöléssel, és 5-5-ben 

találunk a névmágiáról és a káromkodásról adatokat. (A következő hatvan évben csak 

elvétve jelennek meg ilyen tárgyú közlések és tanulmányok.) E korai szakaszban – ami 

a mágiát illeti – inkább a deskriptív etnográfia jellemző: szövegközléseket, 

szokásleírásokat bőven, elemzést, tanulmányt ritkán találunk.  

1937-ben Szendrey Zsigmond két mágiával foglalkozó tanulmányt tesz közzé a 

folyóiratban. A varázslócselekvések személye, ideje és helye (1937a, 13–24) szociológiai 

szempontokat érvényesít, de konkrétan nem hivatkozik a kortárs szociológiai iskolákra.  

A varázslatok eszközeiben (1937b, 386–405) sajátos varázseszközként tekinti a szót, és 

először tesz kísérletet a nyelvi mágia jelenségeinek csoportosítására. Néhány évvel 

később kezdi meg Szendrey Ákos közreműködésével  a Babonalexikon összeállítását, 

amely sokáig kéziratban feküdt. A mű alapján készült a magyar népbabonák világát 

bemutató Igézet ne fogja… szócikk-gyűjtemény (Fazakas – Székely Sz. 2001). 

Az Ethnographia mellett a Magyar Nyelv és a Magyar Nyelvőr szerzői is 

érdeklődnek a ráolvasások, az eskü, a káromkodás, az áldás, az átok és a névmágia 

iránt.  A névmágia kérdéseit tisztázó tanulmányok a Magyar Nyelvben jelennek meg 
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(Pais  1921, Solymossy 1927, Zlinszky 1927). A Magyar Nyelvőr a IV. évfolyamtól 

kezdve (rendszertelenül) közöl „varázsmondatokat” és babonás ráolvasásokat.  

Marót Károly valószínűleg a kortárs francia szociológiai iskola és az angol 

etnológia eredményeinek egyik legalaposabb ismerője volt. Kortársaival ellentétben őt a 

mágia és a vallás elmélete is foglalkoztatta. A Vallás és mágia (1933) című 

tanulmányában felülbírálja a mágiáról és a vallásról, valamint ezek viszonyáról elterjedt 

közkeletű nézeteket, szigorúan szociológiai értelmezését adva mindkét fogalomnak. A 

Rìtus és ünnepben (1940) a rendhagyó események „rítussá válásának” lélektani hátterét 

vázolja fel, és részletesen foglalkozik a mágikus szövegek jelentésével. A ritualista 

iskola történetét kiválóan feldolgozó Meletyinszkij még csak említést sem tesz róla 

(1985), noha ennek az iránynak talán egyetlen magyar képviselője volt. 

A XX. század első felének kutatói közül az első sorban kell még említenünk 

Kálmány Lajost és Róheim Gézát. Kálmány Lajos, Szeged és környéke szellemi 

hagyományainak kutatója valóban „terepen” jutott hozzá a babonás népi imádságokhoz 

és ráolvasásokhoz. Nemcsak szenvedélyes gyűjtő, hanem kreatív, szellemes 

tanulmányíró is. Nem vállalkozott olyan monumentális feladatokra, mint Ipolyi, 

egyszerre csak egy képzetkör foglalkoztatta (szépasszony, boldogasszony). Kálmány 

vallásos-mágikus hiedelmeket feldolgozó tanulmányaiban nem klasszika-filológiai 

ismereteire, nem a krónikákra, hanem az élő néphagyományokra támaszkodott. 

Róheim Géza, a pszichoanalitikus etnológia úttörője nemcsak a modern lélektan, 

hanem az etnológia területén is igen tájékozott volt. Ismerte a párhuzamos külföldi 

munkákat, és figyelemmel kísérte a magyar őstörténeti kutatásokat. Elméleteit a 

„primitívek” között szerzett konkrét tapasztalataival kívánta alátámasztani. Ám a 

pszichoanalitikus gyakran az etnográfus fölé kerekedett: tanulmányaiban a lélekelemzés 

már-már öncélú (pl. nem fordít figyelmet a teljes, pontos szövegközlésekre, csak azt 

emeli ki belőlük, ami elméleteinek alátámasztásához elengedhetetlenül szükséges). 

Róheim eltökélten hitt a pszichoanalízis végső diadalában. „Ezt a tudományt 

olykor »pszichoanalitikus etnológiának« nevezzük, de valamennyien hisszük, hogy a 

jövőben kizárólag ez az etnológia létezik majd” (1984, 283–284). A pszichoanalitikus 

indíttatású etnológusok és az etnológiai ismeretekkel felvértezett pszichoanalitikusok 

számára a mágia valóságos kincsesbányának bizonyult. A Magyar néphit és 

népszokások (1925) valamint a Primitìv kultúrák pszichoanalitikus vizsgálata (1984) 
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című művek egyik fő gondolata az, hogy a mágikus eljárások a felszínen megjelenő 

különbségek ellenére ugyanarra a kisszámú pszichológiai törvényszerűségre vezethetők 

vissza (Oidipusz-komplexus, kasztrációs félelem). E forradalmian új (s minden 

sziporkázó ötlet ellenére a végletekig leegyszerűsített) elmélet bevezetésén túl fő 

érdeme az, hogy a magyar néphitet nemzetközi keretben értelmezte. „Az ilyen 

ősemberi, sőt »állati« megnyilvánulásokban is, a magyar néphit csupán része az 

egyetemes egésznek, amelyet európai néphitnek nevezhetünk, és amely az itt lakó népek 

szellemi kölcsönhatásainak eredője” (1990, 58).   

 A valláskutatásnak a XX. század első felében megmutatkozó pezsgő 

sokszínűsége ígéretes távlatokat nyithatott volna a néprajztudósok előtt.  Az 50-es 60-as 

évek kultúrpolitikája azonban nem kedvezett az ilyen irányú kutatásoknak. A néprajzi 

adatoknak szakrális értelmet tulajdonító szemlélet nem volt kívánatos, így a kutatások 

Malinowski, Mauss, illetve Propp és Lévi-Strauss nyomdokain szociológiai-

funkcionalista, vagy formalista irányt vettek. Eliade és Erich Fromm gondolatai 

ugyanúgy nem jelennek meg a valláskutatásban, mint ahogy a pszichoanalitikus 

vonalnak sem lett Róheim után folytatója.  

Ortutay Gyula a Néprajzi Társaság előtt 1949-ben mondott beszédében új utakat 

jelöl ki a néprajztudósok számára, ideológiai alapállást követel tőlük, és megbélyegzi  a 

korábbi néprajztudományt (1949, 4). Ebben az új helyzetben a szakrális néprajzkutatás 

fejlődése megtorpant. Az ősvallás- és sámánhit-kutatások elé ugyan nem hárultak 

leküzdhetetlen akadályok (Diószegi Vilmos, majd Hoppál Mihály komoly 

terepmunkáira érdemes utalni), csakhogy a magyar népi vallásosságban megnyilvánuló 

mágikus képzetek nem szakíthatók ki abból a szellemi egységből, amelyben a 

keresztény vallásnak is fontos szerep jut.  A vallás és a mágia a néprajztudományok 

mostohagyermeke lett. A katolicizmushoz kötődő magyar vallásos néprajz talán 

legalaposabb ismerője, Bálint Sándor 1949 után már csak 2–3 évente jelentethetett meg 

egy-egy rövidebb tanulmányt (előtte évente többet is), több elismert és igen felkészült 

kutató pályája tört derékba (Bálint Sándor, Marót Károly, Vargyas Lajos). A váltásra a 

70-es évekig kellett várni. 

A népi vallásosság és mágia kutatásában új fejezetet nyitottak Erdélyi Zsuzsanna 

és Pócs Éva gyűjtései. Erdélyi a verbális mágiának addig ismeretlen és gazdag 

eredményekkel kecsegtető területét nyitotta meg a Hegyet hágék, lőtőt lépék (1976) 
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című kötetével.  A kötet megjelenése után sokan láttak hozzá népi imaanyag 

feltárásához (Polner 1978, 2000; Salamon 1987; Silling 1995; Harangozó 1998; 

Tánczos 1995, 1999, 2000, 2001; Takács 2001; P. Daczó 2003). 

Pócs Éva ráolvasás-gyűjtései (1985/86 és 1986) szintén egyedülálló anyagot 

szolgáltatnak a mágia nyelvi formáinak kutatásához. A ráolvasások csoportjainak 

elnevezései egyszerre mutatnak rá tematikus, szintaktikai és funkcionális sajátosságokra 

(pl. az V. csoport: Feladat hiedelemlényeknek: lehetetlen feltétel párhuzamos kìvánság 

és parancs formában, 1988/89). Ez egyrészt az osztályozás problematikusságát jelzi, 

másrészt azt, hogy az adott téma jellegzetes formával és meghatározott stílusjegyekkel 

párosul (vagyis a ráolvasások egyes részei egyben képi-szintaktikai-stilisztikai 

egységek). Bevezetésében részletesen foglalkozik a ráolvasások jellegével (1985, 12–

13), egyes tényezőivel (1985, 13–20) és a mágikus funkcióval (1985, 22). 

Lovász Irén szakrális kommunikációról írott értekezése (1994) főképp 

pragmatikai szempontokat vet fel; a rituális nyelvhasználat sajátosságaira világít rá a 

beszédaktus-elmélet felhasználásával. Munkájában és a hivatkozott szakirodalomban 

határozottan érvényesül az antropológiai szemlélet; az archaikus népi imádságok új 

megközelítésű vizsgálata kísérlet a néprajz, a nyelvészet és a vallásantropológia 

módszereinek és eredményeinek ötvözésére. 

 Tánczos Vilmos szakít a magyar néprajztudományban szinte egyeduralkodó, 

társadalmi szempontokat előtérbe helyező szemlélettel, és a moldvai csángók népi 

imádságainak szakrális-szimbolikus jelentését kutatja az archetipális mìtoszelmélet 

módszerével (2000, 2001). Ha nem is gyökeresen új felfogásról van szó – hiszen ennek 

a szemléletnek, amint a szerző is utal rá, a 30-as és 40-es évek magyar 

néprajztudományában van hagyománya – a mágikus-szakrális nyelv egyetlen 

szövegtípusból kiinduló ontológiai értelmezésének ez a teljessége és mélysége példátlan 

a magyar szakirodalomban.  

 A MTA Néprajzi Kutatóintézete által 1993 óta szervezett konferenciákon 

tudományközi keretben foglalkoznak a vallásos-mágikus jelenségekkel. A konferenciák 

anyagából született Tanulmányok a transzcendensről sorozat eddig megjelent kötetei 

(Pócs szerk., Extázis, álom, látomás 1998, Lélek, halál, túlvilág 2001, Mikrokozmosz – 

makrokozmosz 2002) mutatják a kapcsolódó témák és a megközelítési lehetőségek 

sokszínűségét. 
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 Az utóbbi 2-3 évtizednek ha nem is határozottan a mágia, de az érintkező 

tudományok iránt megnyilvánuló érdeklődése új  területeket és új utakat nyitott meg a 

néprajz és a nyelvészet előtt, s nem utolsósorban olyan mámorítóan szép szövegeket tett 

közkinccsé, hogy – az adatközlő szavaival élve – "béesnek a szüvönkhöz" (Erdélyi 

1999,  967). 
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II. MÁGIA, VALLÁS, MÍTOSZ 

 

 

1. Mágia és vallás 

 

„Kötél meg nem köthet” – írja a népi babonás hagyományokra igen érzékeny, 

azokat költeményeiben élményszerűen megjelenítő költő, Nagy László egy korai 

versében (Pirosodik húsvét). Hogy miféle kötél és megkötés értelme rejtezik a fenti 

sorokban, az nem kérdéses: rontáselhárító igéről van szó, ami körülbelül annyit tesz: 

’nem fog rajtam a varázslat’. 

Mircea Eliade a Képek és jelképekben (1997) több etimológiai példával 

támasztja alá, hogy a világ számos kultúrájában a 'kötelék, bilincs’ alapjelentésű 

szavakból metaforizálódással alakult ki az ’igézés, varázslat, mágia’ jelentés. A görög 

χαταδεω ’erősen megkötöz’ jelentésű szó egyben a mágikus erővel való megkötözés, 

megbűvölés igéje is; a latin fascia ’kötél, kötelék’ szótöve ugyanaz, mint a fascinum 

’rontás, bűbáj’ szónak. A szanszkrit jukti ’összefűz, megkötöz’ szó ’mágikus eszköz’ 

jelentést is hordoz (Eliade 1997, 197). A szerző nem említi a magyar párhuzamot, amely 

tökéletesen illeszkedik a felsorolt példák közé. A mágia értelmét fedő régi magyar szó, 

a báj ótörök eredetű (baγ), ’kötelék, csomó’ jelentésű, de már az ótörökben is 

kimutatható a ’varázslat, igézés’ jelentés is. Ez utóbbi honosodott meg a magyar 

nyelvben is, s a nyelvújítás koráig ebben az értelemben használatos (TESz I. 218–219). 

Népi imádságaink bizonyos motívumai is alátámasztják a fenti, univerzálisnak 

mondható jelenséget:  

 

„Ködve legyön boszorkány száz szamár szőréve’ ” 

(Erdélyi 1999, 95; Zselicszentpál) 

„Megkötlek jászlának vesszejihö’ ”  

(Erdélyi 1999, 104; Lészped). 

 

Ipolyi Arnold a megkötést a ’megvesztés, megverés, megtevés, tétemény, 

megrontás’ szavak szinonimájaként használja, amelyek a mágikus aktus 

végeredményére vonatkoznak (1987, 401).  „Hogy a megkötözés motívuma (…) a 

szellemi létnek oly meglepően sok – például kozmológiai, mágikus, vallási, beavatási, 
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metafizikai és megváltástani – síkján bukkan fel, feltehetőleg annak köszönhető, hogy 

az ember saját világbéli helyzetének egyfajta archetípusára ismert benne” (Eliade 1997, 

151).  

Míg a mágia eredetével kapcsolatban egymásnak ellentmondó feltételezések 

láttak napvilágot az eddigi kutatások során, a mágia értelmezése terén nagyjából 

egyetértés mutatkozik. A különböző mágiaelméletek nem mondanak ellent egymásnak, 

inkább egymásra épülnek. A nagyjából három csoportba rendeződő megközelítések 

(szociálantropológiai, lélektani és fenomenológiai) nem zárják ki egymást, csak a 

mágiának más-más aspektusát emelik ki (kritika leginkább az egyvonalú 

evolucionalizmus elméletét és Freud mágiaértelmezését éri). Nyugodtan leszögezhető, 

hogy a pszichoanalitikus magyarázatok nem kérdőjelezik meg a mágia társadalmi 

funkcióját, s a vallásfenomenológiai irányultságú elméletek részben lélektani 

indíttatásúak. Az új módszerek (pl. strukturalizmus) megjelenése sem változtatott 

alapvetően az elméletek lényegén, csak finomabb, mélyebb értelmezési lehetőségeket 

vetett fel. 

A mágia értelmezői közül sokan szükségesnek látták, hogy legfőbb viszonyítási 

pontként a vallást jelöljék meg. Mágia és vallás kapcsolatának problematikája 

legkorábban az elsőség kérdésében fogalmazódott meg. Frazer a mágia időbeli 

elsőbbsége mellett foglal állást, s mint jó evolucionalista, a vallást magasabb 

szervezettségénél fogva, és annak ürügyén, hogy főként a „primitívek” gyakorlatában 

éri tetten, a gondolkozás második, fejlettebb lépcsőfokának tekinti: „A mágiában az 

ember a maga erejére támaszkodik abban, hogy leküzdje a minden oldalról reá 

leselkedő nehézségeket és veszélyeket. (…) Amikor felfedezi tévedését, amikor 

szomorúan ismeri fel, hogy mind az általa feltételezett természeti rend, mind a felette 

önmagának tulajdonított ellenőrzés pusztán képzeletbeli, már nem bízik többé a maga 

értelmében és magányos erőfeszítéseiben, hanem alázatosan a természet fátyla mögött 

rejtőző, láthatatlan nagy lények kegyelmére bízza magát, és nekik tulajdonítja immár azt 

a rendkívüli hatalmat, amelyet valaha magának igényelt” (Frazer 1998, 461). Nem 

tagadja azonban, hogy a mágikus rítus „hatásosságát imával és áldozat bemutatásával 

fokozták”.  A Magyar Néprajzi Lexikonban hasonló felfogással találkozunk a mágia 

címszó alatt: „nem nevezhetjük vallásnak, inkább a vallást megelőző lépcsőfoknak” 

(Hoppál 1980, 484). 
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Durkheim vitába száll Frazer feltételezésével: „Bebizonyították, hogy a mágia 

korántsem holmi csökevényes tudományon alapuló kontár mesterkedés. Kimutatták, 

hogy a varázsló által alkalmazott, látszólag tisztán világi mechanizmusok hátterében 

vallási elképzelések húzódnak meg, olyan erők együttese, amelyeket a mágia a vallásból 

vett át. Most már értjük, miért hatják át a mágiát vallási elemek: mert a vallásból 

született” (Durkheim 2003, 333). 

Mindkét felfogásnak számos követője akadt, a modern etnológiában azonban 

egyre inkább terjed az a nézet, hogy a vallást és a mágiát nem lehet 

egymásutániságukban értelmezni. „Ha a mágia és a vallás problémáját a történeti 

kézzelfoghatóság talajára akarjuk helyezni, mellőznünk kell valamelyikük időrendi 

előbbvalóságának hiábavaló és fáradságos keresését (…). A mágia és a vallás tehát 

egyaránt a primitívek tapasztalatából, vagyis az emberi szellem magatartásából születik 

és fejlődik ki, az emberi szellem pedig meghatározott történelmi körülményektől 

függően hol az egyikben, hol a másikban nyilatkozik meg, vagy pedig egyikben inkább, 

mint a másikban” (Cocchiara 1965, 164–165). 

Marót Károly azzal érvel, hogy a kettő elválasztása azért értelmetlen, mert az 

ókori kultúrákban együtt gyakorolták őket (1933, 32). Eliade a Vallási hiedelmek és 

eszmék története első fejezetében (1994) következetesen mágikus-vallásos tudatról, 

eszközökről és rítusokról ír az őstörténet kapcsán. Erdélyi az archaikus népi imádságok 

adatközlőiről írja: „honnét tudhatta volna, hol végződik a mágia és hol kezdődik a 

misztika” (1999, 788). Tánczos Vilmos ugyanezt erősíti meg: „A népi vallásos 

szemlélet e tekintetben teljesen diffúz jellegű: nagyon nehezen tud különbséget tenni a 

világegyetem vallásos és mágikus felfogása között.” (2001, 236). Bár ez utóbbiak nem 

az elsőbbség kérdésével foglalkoznak, rejtetten megkérdőjelezik a vallás és mágia éles 

szétválasztásának szükségességét.  

 

Több mint száz év távlatából visszatekintve az elsőbbség kérdésének firtatása 

kudarcra ítélt vállalkozás volt. Noha „mélységes mély a múltnak kútja”, évmilliókkal 

ezelőtti élet üzenetét közvetíthetik a tárgyi emlékek, ám a szellemtörténet kérdéseinek 

nagy részére érvényes válasz nincs. Ki merné eldönteni, hogy egy feltételezett rituális 

tárgy mágikus vagy vallásos funkciót töltött-e be annak idején? S van-e értelme 

egyáltalán a mágia és a vallás szétválasztásának? Mindenesetre a mágia kutatóinak nagy 
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része ezt a célt tűzte maga elé. Frazer, Durkheim, Marót, Malinowski vagy Goode 

figyelmüket a látható különbségekre összpontosították. A megkülönböztetés 

szempontjai lényegében azonosak
7
, legfeljebb részletezésben és indokokban 

mutatkoznak eltérések.  

Kivétel nélkül, s legtöbbször első helyen említik valamennyien, hogy a mágikus 

eljárás kényszerítés, a vallásos pedig alázatos kérés formájában nyilatkozik meg. (Az 

Erdélyi által gyűjtött, „hasznos ima”-ként definiált szövegtípus azonban mindkét 

feltételnek eleget tesz). „A vallás az embertől független istenséget tételez fel. A mágia 

az ember alkotó tevékenységének alávethető, normálison felüli erő” – írja Cocchiara 

(1965, 165). A mágia céljai specifikusak (Goode 1951, 45), konkrét, földi javak 

megszerzésére irányul az eljárás (egészség, termés, pénz, szerelem). A vallás fő célja 

ellenben a lelki egyensúly megteremtése. „A homo religiosus kötelességének érzi, hogy 

a kapcsolatfelvételt kezdeményezze, hiszen a transzcendens világgal csak így élhet 

harmóniában” (Tánczos 2001, 232). A mágia nem lelki igény, kivétel nélkül mindig a 

szükséghelyzet hívja életre. A mágia az élet épp aktuális, speciális részproblémáira 

nyújt megoldást, a vallás az emberi lét alapvető kérdéseire keresi a választ 

(Malinowskitól idézi Pócs 1990, 642). A mágia gyakrabban irányul egyéni célokra, a 

vallás sokkal inkább egész közösséget érint (Marót 1933, 31; Goode 1951, 45; Mauss 

2000, 166–183; Durkheim 2003, 50). A mágia csekélyebb, a vallás gazdagabb 

emocionális töltetet hordoz (Goode 1951, 45). „A vallás a derült nyilvánosság napfényét 

keresi, a mágia a chaos és sötétség magányában bujkál” (Marót 1933, 31). Durkheim, 

Mauss és Goode hasonlóképpen a mágiát tartják potenciálisan antiszociálisnak.  

 

A pszichológiai és a fenomenológiai iskolák nem a különbségeket 

hangsúlyozzák. Alapállásuk az, hogy a mágia és a vallás lényegi jegyei inkább 

azonosak, s ez vagy a közös eredet és a hasonló lélektani törvényszerűségek határozott 

állításában, vagy a mágikus-vallásos jelző következetes használatában nyilatkozik meg.
8
 

                                                           
7
 Az enciklopédiák az idézett szerzők munkái alapján határozzák meg a fogalmat (Diccionario 

Enciclopédico Hispano-Americano XIII. 105-107; Enciclopedia Italiana XXI. 1934, 893;  Magyar 

Néprajzi lexikon III. 1980, 484-485; Encyclopedia Britannica 1986, 671;  Encyclopedia of Religion and 

Society (http://hirr.hartsem.edu/ency). 

8
 „Some writers have seen magic and magicians as simply an earlier or more primitive form of what later 

becomes religion and the priesthood. This is one of the popular 19th-century claims which I intend to 

bypass here (although we shall see in the section on Shaman, below, that Marie-Louise von Franz has her 

own proposal about this contrast). Perhaps it is enough to notice that both magic and religion arise from 

http://hirr.hartsem.edu/ency


 31 

A fenomenológiai magyarázat szerint a mágikus és vallásos viszonyulás közös alapja 

az, hogy az ember tudatában a világ két részre bomlik. Az egyik az általa ismert, 

kézzelfogható és uralható, a másik a tőle idegen, titokzatos, jelentésekben gazdag 

szféra. A mágia és a vallás egyaránt e másik, transzcendens szférára irányul. A két világ 

különállósága azonban nem azt jelenti, hogy az ember időnként az egyik, máskor a 

másik valóságban él, sokkal inkább a kettő érintkezésének vonalán: „Az őskori kultusz 

nem kiemelkedő ünnepi cselekmény, mint ami később lett, amikor a papság kivételesen, 

ritkán és jelképesen az anyagi természet és a szellemvilág között lévő utat megnyitotta, 

s ezzel bizonyos tetteket megszentelt: az aratást, háborút, esküvőt, koronázást. Az 

őskori kultusz az élet szövetébe szívódó egyetemes tudat volt, hogy minden ember 

minden ember nevében állandóan úgy cselekszik, hogy tetteivel szellemi erőt valósít 

meg, s ezért minden tettnek megszenteltnek kell lenni…” (Hamvas 1988, 206). A 

látható világ jelenségei a másik, láthatatlan világ titkos üzeneteit hordozzák. A mágia és 

a vallás egyik legszembetűnőbb közös jegye a szimbolikus látásmód és világértelmezés. 

Ilyeténképpen a 60-as és 70-es években intenzívvé váló szimbólumkutatás egyik 

legfőbb célpontja a mítosz mellett és vele összefüggésben a mágia és a vallás volt.  

A XX. századi humán tudományokban a mítosz kétségkívül az érdeklődés 

középpontjába került. A modern lélektan forradalmian új kontextusba helyezte: Freud 

szerint az egyén tudattalan lelki folyamatait fejezi ki képi formában, Jung pedig a közös 

emberi örökségként megőrzött lelki tartalmak szimbolikus megjelenési formáit, az 

archetìpusokat tekintette a mítosz alapjának.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

something similar in the psyche. If not parent and child, or even siblings, they are at least close cousins.” 

(Granrose, www.mythinglinks.org/magic~granrose.html)  

 

http://www.mythinglinks.org/magic~granrose.html


 32 

2. Mítosz és rítus 

 

A XX. század elején megújuló etnológiának szembe kellett néznie a mítosz 

problematikájával – először az archaikus társadalmak gondolkodási struktúrájának 

vizsgálata nyomán. Ennek kapcsán alapvetően megváltozott a mítoszról alkotott korábbi 

felfogás, miszerint az a szellemi fejlődés alsóbb fokán álló ember naiv válasza volna az 

ismeretlen világ kérdéseire. Frazerrel, Boas-szal, Malinowskival, Lévy-Bruhllel, 

Durkheimmel és Lévi-Strauss-szal e rangos névsor korántsem teljes, tekintetbe véve a 

számos, mítoszhoz kapcsolódó kutatási irányt, amelyek egyaránt kiterjedtek a mítosz 

társadalmi szabályozó funkciójára, struktúrájára, nyelvére; vallással, mágiával, rítussal 

való kapcsolatára. Amikor a modern pszichológia elméletei gyökeret vertek az 

etnológiában is, nyilvánvalóvá vált, hogy a világ szimbólumokban való látása nemcsak 

a „primitívek” sajátja, s erre újabb kultúraelméletek épültek (pl. Eliade).   

Frazer a mágia és a mítosz kapcsolatáról vagy axióma-szerű mondatokban 

nyilatkozik, vagy igen precíz részletességgel leírt mítoszok és a hozzájuk kapcsolódó 

mágikus rítusok zavarba ejtően szövevényes kapcsolatrendszerére irányítja a figyelmet. 

Mindazonáltal nem tisztázza egyértelműen a mágia és a mítosz viszonyát, s ez meglepő 

ahhoz képest, hogy milyen kínos precízséggel közelített a mágia formáihoz. Diana, 

Adonis és Osiris mìtoszának kapcsán azonban főképp az az álláspont körvonalazódik, 

hogy a mágia és a vallás megelőzte a mítoszt. (A Diana-kultuszt magyarázó mondák) „a 

mítosznak abba a nagy csoportjába tartoznak, amelyeket azért alkottak, hogy velük 

valamely vallási rítus eredetét megmagyarázzák” (1998, 14).  Műve végén sommásan 

megjegyzi, hogy sok esetben „a mítosz úgy viszonyult a mágiához, mint az elmélet a 

gyakorlathoz” (1998, 434).  Meletyinszkij hasonlóképpen vélekedik: „a primitív 

kultúrában a mítosz és a rítus a kultúra két aspektusát – orális és cselekvésbeli, 

››elméleti‹‹ és ››gyakorlati‹‹ aspektusát – jelenti” (1985, 47). Ellenben nem fogadja el 

Frazer másik állítását, miszerint a mítosz a rítus reflexképe volna (1985, 195) 

Van der Leeuw A vallás fenomenológiájában a mítoszt egyértelműen az 

ünneplés párhuzamának tekinti. „A mítoszt megjelenítő rítus megismétli az első 

alkalmat” – írja –, de ez nemcsak, vagy nem elsősorban emlékezés, hanem az Isten 

érkezésének örökösen ismétlődő története” (2001, 360). 
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A ritualista iskola képviselői arra keresik a választ, hogy megállapítható-e 

egyenes összefüggés a rítus és a mítosz között. Ennek az iskolának talán egyetlen 

magyar képviselője, Marót Károly szerint „minden ritushoz tartozik (legalább latens) 

mythos” (1940, 161). Marót  jól ismerte a nyugati kortárs etnológiát, s emellett kiváló 

ókortudós volt, így hatalmas példatárból meríthetett, hogy alátámassza megállapítását. 

A Magyarországon élő mágikus gyakorlat azonban kevésbé foglalkoztatta, így elkerülte 

a figyelmét az, hogy az egyszerűbb mágikus eljárások, mint például a patkányűzés, a 

harmatszedés, vagy az árpa gyógyítása aligha feltételeznek mitikus elemeket. 

Valószínűbbnek tűnik az, amit Meletyinszkij mond: „bár a mítoszok és a rítusok 

egyenes kapcsolata sok esetben látványos, akadnak olyan mítoszok, amelyek nem 

vezethetők vissza rítusokra, és vannak olyan rítusok, amelyek nem mitológiai történetet 

jelenítenek meg” (1985, 45–47).   

Lévi-Strauss a Strukturális antropológia egyik fejezetében beszámol egy nehéz 

szülést megkönnyítő mágikus eljárásról, amelynek epikus kísérőszövege egy mítoszt 

jelenít meg. Ez a mítosz a szülés kozmikussá tágított analógiája. Szimbólumrendszere 

és a mágikus eljárásé fedi egymást: a szülő nő mintegy átéli a mítoszt, s végre megindul 

a szülés is (Lévi-Strauss 2000, 149–183). Frazer nagyrészt olyan eseteket sorol fel, 

amelyekben a mítoszt a sorvadásnak induló rítus egyenes megfeleléseként fogja fel. 

Eliade – bár megközelítési módja más – szintén több példát hoz a mítosz és a vallásos-

mágikus rítus egyértelmű párhuzamára. Az ókori mezopotámiai újévi ünnep a világ 

teremtésének megismétlését jelenti, a mítosz egy-egy eseménye szinte allegorikusan 

felel meg a szertartás egyes elemeinek (Eliade 1994, 69).   

A magyar kultúrában ismert mágikus eljárások nagyobb része mögött azonban 

nem rajzolódik ki ilyen élesen mitológiai háttér. Mitikus élőlények, helyek és 

elképzelések ugyan felfedezhetők bizonyos mágikus cselekvésekben, valamint a 

népballadák, az archaikus népi imádságok, a népmesék és a regösénekek egy részében, 

de teljes mítoszok aligha rekonstruálhatók. Kandra Kabos, aki Ipolyi után újra 

megkísérelte a „magyar mythologia” még fellelhető nyomainak feltárását, a beteg Jézust 

gyógyító Szűzanya történetét megjelenítő  népi imádságok kapcsán teszi fel a kérdést: 

„vajjon azon legendaszerű többféle elbeszélések, melyekkel ráolvasóink jobbára 

bevezettetnek, megfelelői megvoltak-e az őseredeti szövegben, és vajjon ha megvoltak, 

ősi hitregéink kit ültettek gyermekként a járó-kelő Boldogasszony ölébe?” A kérdés a 
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XIX. századi tudományosság egyik legburjánzóbb problémakörének részeként 

értelmezhető: volt-e magyar mitológia, fellelhetők-e ennek nyomai? Rekonstruálhatók-e 

az egyes mítoszok homályos értelmű szövegekből, a népi díszítőművészet talányos 

motívumaiból vagy régészeti leletekből? 

A kérdéssel kapcsolatos szkepszist jól mutatja, hogy a XIX. században még 

aggály nélkül használatos mitológiát később felváltották az ősvallás (Kálmány 1885; 

Pais 1975; Pócs 1993), és a még óvatosabb néphit (Róheim 1925, Szendrey 1948), 

hitvilág (Diószegi 1978), és hiedelemvilág (Diószegi 1967; Dömötör 1977) terminusok. 

„A magyarban nem maradtak fenn mítosznak tekinthető szövegek – írja Hoppál – de a 

rendelkezésre álló töredékes adatok segítségével meg lehet kísérelni a hajdan volt 

rendszer helyreállítását.” A hagyománnyal ellentétben nemcsak a teljes, ép mítoszokból 

álló rendszert nevezi mitológiának, hanem „a néphit, a népmesék, a mondák, az 

archaikus népi imák és ráolvasások, valamint a népművészet és a népszokások alapján 

rekonstruálható mitológiai elképzelések rendszerét” is (Hoppál 1988, 32). Ipolyi óta a 

mitikus jelképek szakirodalma óriásivá terebélyesedett, s bár a kép inkább töredékesnek, 

mozaikszerűnek tűnik, helyenként határozottan kirajzolódnak egymással összefüggő 

képzetek. Diószegi Vilmos kutatásai nyomán ilyen összefüggő rendszerben jelenik meg 

a táltos személye, a test szétdarabolása, az égig érő fa, a dob, az agancsos fejdìsz, és az 

állatalakban való viaskodás (1967). „Nem egy elszigetelt jelenségről derült ki tehát, 

hogy a honfoglaló magyarság hitvilágához tartozott, hanem egy összefüggő, szerves 

egészet alkotó képzetrendszerről” (Diószegi 1998, 435). Ennek a hiedelemkörnek az 

elemei élnek tovább  – akár önállósulva – népszokásokban és szövegekben.   

A „paradicsom-kertbe” vagy „Jeruzsálem-kertbe” álló almafa, cédrusfa vagy 

pálmafa egyaránt magában foglalja a világ közepét jelentő, eget-földet-alvilágot 

összekötő ősi, mitikus világfa, a paradicsomi életfa és a szent kereszt képzetét. „Egy 

archetipikus kép – írja Eliade – minden új jelentése megkoronázza és beteljesíti a 

régieket: az ››üdvösség‹‹, amit a kereszt jelent, nem semmisíti meg a teljes renovatio par 

exellence szimbólumának, a világfának kereszténység előtti értelmét, épp ellenkezőleg, 

a kereszt megnemesíti az összes többi értelmet és jelentést” (1997, 211). A Bornemisza 

által lejegyzett bai „regös nagy út”-ja, a Júlia szép leány balladájában az égből jődögélő 

„gyalogösveny” funkciója azonos a világfáéval. Igen archaikus kötődésű lehet az 

archaikus népi imádságokból ismert „rossz szél hozó asszonyok” alakja is: a néphit 
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szerint a forgószélben közlekedik a boszorkány, s a középkori emberek a betegséghozó 

szélnek tulajdonították a járványok jöttét és múltát (Hoppál – Jankovics – Nagy – 

Szemadám 1990, 142). Hangsúlyozottan jelenik meg a defenzív népi imádságokban a 

ház négy sarka – innen várhatók ugyanis a gonosz démonok: 

 

„Négy sarkára álljon négy evangelista…”  

(Erdélyi 1976, 188; Kecskemét) 

„Házam négy sarkába négy szép őrzőangyal…”  

(Erdélyi 1976, 190; Bucsuszentlászló) 

 

Később keresztény szokássá vált a ház négy sarkának megszentelése. Hasonlóan 

ősi elképzeléseket rejthet a balladáink egy részében megjelenő épìtőáldozat, valamint a 

táltos, a garabonciás, a csoda(fiú)szarvas, és a boldogasszony alakja is. (Ez utóbbiakról 

mára bőséges szakirodalommal rendelkezünk.) 

A fent említett jelképek csak igen ritkán kapják a „mitikus” vagy „mitológiai” 

jelzőt, holott a más kultúrákból ismert mítoszokkal hasonló archaikus világlátást 

sejtetnek. Hogy a Magyarországon évszázadokon keresztül alkalmazott mágikus 

gyakorlat tekinthető-e bizonyos mítoszok „reflexképének”, annak megállapításához a 

mítoszok ismerete volna szükséges, de a tudósok egybevágó véleménye szerint egy 

teljes magyar mitológia feltárásának reménye igen csekély. A  csodaszarvas-, világfa-, 

és boldogasszony-kép azonban több mágikus funkciót betöltő szöveg  visszatérő eleme 

(főképp az archaikus népi imádságoké és a regösénekeké). A káromkodás-, eskü-, és a 

rövidebb ráolvasás-szövegekben azonban nem találunk olyan képeket, amelyek 

életerejüknél, szimbolikus töltetüknél fogva mítoszi kötődésre utalnának. 

  Az eddigi eredmények alapján majdnem biztosra vehető, hogy mitikus 

elképzeléseknek és a mágikus eljárásoknak olyan fokú ikonikus megfelelésére nem 

találunk magyar példát, mint Frazer, Lévi-Strauss, vagy Eliade. (Egyébiránt a hasonló 

minőségű kapcsolat nem ismeretlen a keresztény szertartásrendben, a keresztút és 

főképp a nagyheti szertartások gyakorlata részben a Biblia szövegének rituális 

„leképezése”).  

Így tehát evidencia-szerű összefüggést a mágikus eljárások és a fent említett, 

pogány korba visszanyúló képek között – amelyek mitológiai kötődését semmi sem 
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bizonyítja, de nem is zárja ki – nem állapíthatunk meg. A mágia, vallás és mítosz 

összefüggésrendszere rendkívül bonyolult és sokrétű lehet. Általános 

törvényszerűségeket valószínűleg nem lehet megállapítani, legfeljebb egyes eseteket, 

eljárásokat, szövegpéldányokat tudunk a megfelelő mélységben vizsgálni. 
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III. A NYELVI MÁGIA SZEMIOTIKAI KONTEXTUSBAN 

 

1. A rendszerezés alapelvei 

 

Minden osztályozás sajátos gondolkodási formákat tükröz. Borges arra a drámai 

következtetésre jut, hogy végeredményben minden osztályozási rendszer tökéletlen, és 

nem létezik olyan, amelyik ne volna önkényes és légből kapott (Eco 1998, 199). Ezt a 

sajátos véleményt arra alapozza, hogy a dolgok számtalan tulajdonsággal rendelkeznek, 

és ezek közül egyet vagy néhányat kiragadva rendszerezzük a világ jelenségeit (azaz 

minden kategorizáció a pars pro toto logikáján alapul). Azonban ha lemondanánk a 

kategóriákról, a világ kaotikusnak tűnne, az információkat képtelenek lennénk 

feldolgozni. A szemiotika születésétől fogva kénytelen szembenézni ezzel a paradox 

helyzettel.  

Eredetileg ennek a fejezetnek „Szemiotikai alapvetés” lett volna a címe.  Ám ez 

így a „sokat markolás” veszélyét rejti magában. A két kulcsszó: a mágia és a 

szemiotika, ha kapcsolódási pontjaikat tekintjük, egy sor lehetőséget vet fel.  A mágiát 

megközelíthetjük, mint a kultúra egyik jelrendszerét, szembeállítva a kultúra más 

aspektusaival, például a vallással, tudománnyal, technikákkal stb. Ezt az utat követte 

Mauss, aki a technikákkal (2000), és Malinowski, aki a tudományokkal és a vallással 

(1954) állította szembe a mágiát, illetve elemezte kapcsolataikat. Másrészt a mágia 

nagyobb rendszerében kijelölhetjük a verbális és nonverbális mágia helyét, 

bemutathatjuk hasonlóságaikat és különbségeiket.  Ezen kívül önmagukban, teljes 

rendszerként vizsgálhatók a mágikus-vallásos eljárások és gondolkodási formák (Frazer 

1988; Makra 1988; Mauss, 2000), vagy a motívumok (Erdélyi 1971, 343-363; és 

Tánczos Vilmos archetipikus szimbólum-kutatásai, 2000; 2001). 

A verbális mágia eljárásait többszintű szemiotikai keretben lehet értelmezni az 

általános szemiotikai jegyektől az egyes esetek jegyei felé haladva.  Ám ezek hihetetlen 

gazdagsága inkább szkepticizmusra késztet Frazer szándékait illetően: lehet-e a mágikus 

tevékenységeket egymástól jól elkülöníthető kategóriákba sorolni? 

Bármely szemiotikai rendszer felépítésénél kénytelenek vagyunk dönteni: egy 

felülről konstruált szisztémát alkalmazzunk-e, amely átlátható és logikus, és a példáktól 

felfelé haladva egyre absztraktabb fogalmakkal (pl. oppozíció-párokkal) dolgozunk; 
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vagy vegyük figyelembe a korpusz minden elemét, minekutána a végeredmény 

bonyolult és nehezen kezelhető lesz? Elképzelhető-e konszenzus a két módszer között 

úgy, hogy az áttekinthetőség jogos igényét is figyelembe vesszük, miközben a korpusz 

összes elemét felhasználjuk? (Itt most tekintsünk el attól az eshetőségtől, hogy a 

korpusz eleve egy saját ízlésünknek és céljainknak megfelelően kialakított 

szövegegyüttes is lehet, amely egyáltalán nem tartalmaz kellemetlen, az 

elképzelésünkhöz nem illő elemeket.) 

A mágia általános szemiotikai vázlata leírható – bár ennek kellőképpen 

rugalmasnak kell lennie – , a mágikus eljárások, gondolkodási formák és motívumok 

jelelméleti feltérképezése azonban csak az egyes esetek alapos átgondolása révén 

valósulhat meg.  

 

1.1. Osztályozási kísérletek  

 

A mágia rendszerszerű megközelítései közül talán James G. Frazeré a 

legnépszerűbb. Ismeretes, hogy a mágia formáit két csoportra osztotta. Az egyik a 

homeopatikus (hasonlóságon alapuló) mágia, amely a hasonló hasonlót hoz létre elve 

alapján működik (Homeopathic Magic, Imitative Magic). Néprajzi példával élve: 

Zalában a cukormázas lakodalmi perec sütésekor szokás a kemence előtt jó nagyokat 

ugrani, hogy a perec is szép magas falú legyen. Ugyanitt a tökmagot futva kell vetni, 

hogy a tök szára majd jó messzire kússzon.
9
 Vagyis az eljárás és a megvalósuló 

eredmény között hasonlósági (ikonikus) viszony van. 

A másik csoport az átviteli mágia (Contagious Magic), amely azon a hiten 

alapul, hogy a valaha kapcsolatban lévő dolgok teljes szétválásuk után is hatnak 

egymásra, bármilyen tér- és időbeli távolságot áthidalva. Itt elég a világ számtalan 

pontján ismeretes, levágott hajjal, körömmel végzett varázslatokra utalni. A személyhez 

valaha tartozó testrész, használati tárgy vagy az általa létrehozott jelenség (pl. lábnyom) 

magát az embert helyettesíti. A megszáradt, felszedett lábnyom birtokában a mágikus 

hit szerint az adott személy jövőbeli útja befolyásolható.  

A két forma együttesen alkotja a szimpatetikus mágia (Sympathetic Magic) 

összetett kategóriáját: „Both branches of magic, the homeopathic and the contagious 
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may comprehended under the general name of sympathetic magic, since both assume 

that things act on each other at a distance through a secret sympathy, the impulse being 

transmitted from one to the other by means of what we may conceive as a kind of 

invisible ether” (www.sacred-texts.com).
10

 

 

(forrás: Frazer 1998, 23) 

 

(A szimpatetikus mágia elnevezés már önmagában problémákat vet fel: egy 

jelzőnek csak akkor van értelme, hogyha a jelzett szóhoz más jelző is kapcsolódhat, 

másképp teljesen funkciótlan. Ha szimpatetikus mágia van, akkor másmilyennek is kell 

léteznie. Frazer gondolatmenetében a szimpatetikus mágia egyenlő a mágiával.). 

Jól látható, hogy Peirce szemiotikai alapvetése kísért Frazer gondolataiban, ahol 

az összekapcsolás módja szerint az ikonnak a hasonlósági, az indexnek az átviteli 

(közismertebb nevén az érintkezési) mágia felel meg.  

Peirce harmadik, a jelkapcsolat minősége alapján felállított kategóriája, amelyet 

szimbólumnak nevez, szemben áll az európai hagyománnyal. A szerző a szimbólumot 

konvencionális jelkapcsolatként értelmezte, s a már Peirce korában is túlterhelt 

szimbólum-értelmezések terén így még nagyobb  bizonytalanságot teremtett. Elég itt az 

eredeti, szó szerinti jelentéstől eltávolodott arisztotelészi értelmezésre, a keresztény 

újplatonikusok misztikus magyarázatára, majd a XVIII. századi klasszikus esztétika 

allegóriával szembeállított szimbólumfogalmára utalni. Frazer óvakodott a szimbólum 

                                                                                                                                                                          
9
 S. gy. Zalaszabar 

10
 A mágia mindkét, homeopatikus és átviteli fajtája kényelmesen összefogható a közös 

szimpatetikus (szimpátián alapuló) mágia elnevezéssel, mivel mindkettő feltételezi, hogy a dolgok a 

távolból titkos szimpátia útján hatnak egymásra, és hogy az impulzus az egyikről a másikra olyan úton-

módon vivődik át, amelyet a láthatatlan éter egyik formájaként gondolhatunk el.  (Bodrogi Tibor 

fordítása. Frazer: Az aranyág. 1998, 22) 

szimpatetikus (szimpátián alapuló) mágia 

(a szimpátia törvénye) 

 

 

 

homeopatikus  mágia  

(a hasonlóság törvénye) 

 

átviteli mágia 

(a kapcsolat törvénye) 
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szó használatától, ha bevezette volna, számolnia kellett volna e zavarba ejtő 

jelentésgazdagsággal. 

Frazer lenyűgöző mennyiségű példája mögül hiányzik az alapos jelelméleti 

megfontoltság, és meglehetősen nagyvonalúan és röviden „intézi el” a kategorizáció 

kérdéseit. Vajon egy alapjaiban már elhibázott osztályozással van dolgunk, vagy az 

osztályok számát kell bővítenünk, mint ahogy tették ezt más kutatók? 

Makra Sándor a Frazer által kitaposott úton haladt, de példáihoz kevésnek 

bizonyult Frazer két csoportja, így két újabbal bővítette a rendszert, az érintési és a 

szómágiával (1988, 58). Érintési mágián az érintés által való változás előidézését 

(felélesztés, szoborrá változtatás stb.) érti. Ez az osztályozás szemiotikai szempontból 

semmiképpen sem helytálló, mert a kategóriák nem egyneműek. Az első két Frazertől 

örökölt csoport a jelölő és a jelölt sajátos viszonyát jelzik, míg a másik kettő a csatornát 

illetve kódot nevezik meg. Másodsorban Makra nem vette figyelembe, hogy a szómágia 

körébe tartozó jelenségek nagy része önmagában is a hasonlósági vagy érintkezési 

mágia körébe sorolható. Harmadrészt a szómágia helyett szakszerűbb volna a nyelvi 

vagy verbális mágia elnevezés, amelybe a mágikus céllal felhasznált írások, hang- és 

betűalakzatok, titkosírások, sőt a hallgatás is besorolható.  

Durkheim szerint a szimpatetikus mágián kívül (amely a hasonlóság vagy az 

érintkezés elvével magyarázható), létezik egy másfajta mágikus eljárás is: „a szokásos 

definíciókkal szemben nem az különbözteti meg igazán az úgynevezett szimpatetikus 

mágiát illetve a mimetikus rìtusokat egymástól, hogy az egyik esetben az érintkezés hat, 

a másikban pedig a hasonlóság, hanem hogy az első esetben fertőzés útján történő 

átvitel, a másodikban viszont valami új dolog létrehozása: teremtés történik (Durkheim 

2003, 327). Ily módon csak azokat a formákat sorolja a szimpatetikus mágikus eljárások 

közé, amelyekben két különböző dolgot azonosítunk (pl. a bábut és az embert, vagy az 

embert és testrészét); a mimetikus rítusokat pedig (mint például az eső hangjainak 

utánzásával történő esővarázslás), mivel „csak a kép adott, a modell nem” (2003, 328), 

kivonja a szimpátia törvénye alól. 

Marcel Mauss sem elégszik meg az angol etnográfus kijelölt osztályaival, s 

harmadik csoportként az ellentétet jelöli meg, mint a mágikus eljárás szervező elvét 

(2000, 105). Az ellentét törvényét azonban a similia similibus evocantur elvéből vezeti 
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le: „A hasonlót előidéző hasonló eltávolítja az ellentétest: amikor a víz kiöntésével esőt 

idézek elő, eltüntetem a szárazságot. Így a hasonlóság absztrakt fogalma 

elválaszthatatlan az ellentétesség absztrakt fogalmától” (2000, 112). Ezen az alapon 

bármely mágikus eljárásban tetten érhető az ellentétesség elve: minden esetben a 

fennálló valósággal s z e m b e n  cselekszik a mágikus eljárást végző személy: betegség 

fennállása esetén megszünteti azt (betegség  gyógyult állapot), jégeső, „nagy idő” 

készülődésekor elűzi (jégeső, rossz idő  jó idő), a szerelmi mágiában a távolságtartást 

vonzódássá változtatja ( közöny  szerelem).  

 

1.2. Szimbolikus jelkapcsolat a mágikus eljárásokban 

 

A mágikus aktusok között sok olyat találunk, amelyekben az eljárás és a 

megvalósuló eredmény közötti kapcsolat nehezen deríthető fel. Az értelmetlen 

szövegamulett, a halandzsa-szerű ráolvasások, a titkosírás és a talizmánok számos 

fajtája sok esetben csak többszörös átvitellel kapcsolható az eljárás céljához, 

eredményéhez, vagyis a frazeri logikával ahhoz az aspektusához, amelyet az eljárásban 

jelöltnek nevezünk. Frazer ezek nagy részéről nem is tesz említést, a mágia formáit 

osztályozó fejezetekben többnyire csak a könnyen kategorizálható, felismerhető 

hasonlóságon vagy érintkezésen alapuló eljárásokat sorolja fel. Művének más 

fejezeteiben a számos szimbolikus mozzanatot tartalmazó Osiris- vagy Diana-kultuszt 

lenyűgöző etnográfiai precízséggel írja le, de ezeket még elemeire bontva sem helyezi el 

a mágia általa ismertetett formáinak rendszerében.  

Az alkìmia számos előírása és teljes rendszere, az ásványok, a színek, számok, 

napok és csillagjegyek közti összefüggés nem magyarázható a hasonlóság és az 

érintkezés elvével. Az alkimista a megadott célra vezető aktust a hét adott napján, az 

előírt ásványok és segédeszközök alkalmazásával, a csillagok állását figyelembe véve 

végzi.  

Erdélyi Zsuzsanna egyik adatközlője a következőképpen végzi a gyógyítás 

mágikus aktusát: 

„S akkor megfújtam a fejit, megnyaltam, ssssss s elköpködtem. Ez az igizet. 

Vìzzel megkentem a két térdit, két tenerit, a haját, s három csöppöt hagytam belőle. 

Elvittem ki, s ráöntöttem egy bokorra vagy rózsafára, vagy egy növényágra, hogy »úgy 
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viruljál, mint az a rózsabokor!« Akkor kell próbálni, mikor a hold tele van. Pénteki nap 

is jó” (Gara, Erdélyi 1999, 111). 

Vajon milyen összefüggés van a betegség, a gyógyulás és az eljárás egyes 

elemei (megfújás, megnyalás, elköpködés, a térd–tenyér–haj megkenése, a növény, a 

péntek és telihold) között? Milyen jelkapcsolattal írhatók le a fenti eljárás egyes 

komponensei? (Az egyetlen felismerhető hasonlóságon alapuló mozzanat a viruló 

rózsabokor és az egészség kapcsolata).  

Az, hogy mi nem ismerjük fel a motivációt, nem jelenti azt, hogy nincs is, vagy 

valaha nem volt. A gyógyító a gyógyulás, a vìz, a megfújás, megnyalás, megkenés és a 

megadott időpont között szent, titkos összefüggést feltételez, s ez az összefüggés annál 

mélyebb és rejtelmesebb, semhogy az érintkezés vagy a hasonlóság egyszerű 

logikájával magyarázható volna.  

A kapcsolat a fenti esetekben nem önkényes, hanem szimbolikus. A szimbolikus 

szót természetesen nem a peirce-i értelemben használom, hanem egy mélyebb titok 

megnyilvánulási formájaként, mely a középkori és reneszánsz teológia szimbólum-

értelmezéséhez áll a legközelebb. „A szimbólum nem önkényes jelölés, hanem a látható 

látvány és a láthatatlan jelentés metafizikai összefüggésén alapul” (Bonyhai 1995, 261). 

A szimbólum a szakrális és mágikus szövegekben az a jel, amely által az Isten 

megnyilatkozik az érzékelhető dolgokban
11

.  

A hasonlóság és érintkezés látványos és könnyen felismerhető. A szimbólumok 

a mágikus eljárásokban rejtelmesek, puszta racionalitással felfoghatatlan üzeneteket 

közvetítenek, a rejtelmesség és titkosság pedig elválaszthatatlan a mágia lényegétől. 

Ebben a kontextusban az önkényesség mozzanatával, vagyis Peirce szimbólum-

értelmezésével nem tudunk mit kezdeni, ahogy Frazer sem tudott: a drágakövek 

amulettként való felhasználását a homeopatikus mágia körébe sorolta (1998, 40).  

                                                           
11

 A modern amerikai antropológiában a jungi szimbólumértelmezés és archetípus-elmélet a 

mágikus jelenségek magyarázatának legfőbb kiindulópontja. Róheim (1955), Kast (1992), Moore/Gilette 

(1994), Granrose (2000) egyaránt azzal a szimbólumfogalommal operálnak,  amelyet az A Critical 

Dictionary of Jungian Analysys (1986) így foglal össze: „Symbols are captivating pictorial statements .... 

They are indistinct, metaphoric and enigmatic portrayals of psychic reality. The content, i.e. the meaning 

of symbols, is far from obvious; instead, it is expressed in unique and individual terms while at the same 

time partaking of an universal imagery. Worked upon (that is, reflected upon and related to), they can be 

recognized as aspects of those images that control, order and give meaning to our lives. Their source, 

therefore, can be traced to the archetypes themselves which by way of symbols find more full 

expression...” (www. mythinglinks.org).    
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A szimbólum (      ) etimológiája alapján ’ismertető jegy’, amelyről 

valakit megismernek, vagy amellyel bizonyítja önazonosságát (Finály 1884, 113), 

eredetileg olyan kettétört tárgy, amelyet összeillesztve bebizonyosodott két személy 

kapcsolata. A szimbólum eredeti jelentésében tehát a felismerhetőség funkciója az 

elsőrangú. „Ez azonban két egyenrangú elem egységben való kiteljesedésének az elvét 

sugallja (…). A jelölő-jelölt viszony lényege a többértékűség (…), amely tudatos és 

tudattalan elemek egyesítésével aktív befogadásra ösztönöz” (Pál/Újvári 1997, 7).  

A mágikus eljárások egy részében a különböző formában megjelenő madár a 

lélek, a tűz az értelem vagy érzelmi intenzitás, a felkelő nap az istenség jele. A mágia 

szimbolikus rendszerének részben egyetemes jelei vannak (éjszaka – káosz, nap – 

istenség, kimondás – létrehozás stb). Ha egymástól oly távol álló kultúrákban a hasonló 

mágikus képzetek hasonló képek formájában nyilvánulnak meg, akkor nem 

beszélhetünk puszta önkényességről. A legteljesebb mértékben egyetértek Tánczos 

Vilmos szimbólum-értelmezésével: „a jelölő és a jelölt között inkább egybeolvadás, 

lényegi azonosság van. (…) Azok a szimbolizációval kapcsolatos definíciók, amelyek 

az archetipikus szimbólumokat konvencionális jelkapcsolatként értelmezik, épp a 

jelenség lényegét, a szimbolizáció szellemi jelentését sikkasztják el” (Tánczos 2001, 

22). A mágikus világkép teljes szimbolikus univerzuma nem közelíthető meg Peirce 

jeltipológiájának segítségével, mivel a szimbólum egyik legfontosabb jellemzőjének a 

motiválatlanságot tartja, ami a mágikus eljárásoktól teljességgel idegen.  

 

Az Erdélyitől fent idézett példában a mágikus eljárás több aktusból áll, s 

egyrészt az egyes mozzanatok között, másrészt az eljárások között többféle és 

többszintű jelkapcsolat realizálódik. A víz a legtöbb kultúrában a megtisztulás 

s z i m b ó l u m a . A víz és a tisztaság között testi, fizikai szinten é r i n t k e z é s i  

kapcsolat van. Spirituális szinten a lélek megtisztulásának eszköze (pl. keresztelés). A 

test és lélek kapcsolata ezen az alapon s z i m b o l i k u s n a k  tekinthető (a  test vízzel 

érintkezik → a lélek megtisztul). Az elköpdösés és megnyalás alapanyaga a nyál, ami a 

vízhez h a s o n l ó , s talán ugyanígy értelmezhető. A nyállal való gyógyításra a 

Bibliában is van példa: 

„…megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét…” (Mk 7,33);  
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„Mìg ezeket mondta, a földre köpött, nyálával sarat csinált, s a sarat a vak 

szemére kente” (Jn 9,6). 

A megfújás mágikus aktusa h a s o n l ó s á g o n  alapulhat: az elfújás 

eltávolítás, eltávoztatás (a betegségé), de a lehelet a lélek s z i m b ó l u m a  is, az aktus 

értelmezhető lélek-adásként, élet-adásként is. 

Frazer rendszerébe tehát nemhogy az egész komplex eljárás, de az egyes 

mozzanatok sem sorolhatók be megnyugtatóan, noha kétségkívül mágikus 

aktussorozatról van szó. 

Frazer szemiotikai alapokon nyugvó csoportosításának tanulságai tehát a 

következőkben foglalhatók össze: 

- A mágikus eljárások jelentős része a jelkapcsolat (eljárás – cél/eredmény) 

alapján  besorolható a hasonlósági vagy érintkezési viszonnyal jellemezhető 

csoportba. 

- Ez nem zárja ki azt, hogy a hasonlóságon vagy érintkezésen túl a 

szemiózisnak szimbolikus formája is megjelenjen (l. III. 3. 1. pont). 

- A mágikus eljárások egy részénél az eljárás és a cél/eredmény közti 

kapcsolat többszintű, több áttétellel juthatunk el a jelölőtől a jelentésig. Az 

ilyen jellegű jelkapcsolatokat a továbbiakban szimbolikusnak nevezem. 

- A mágikus eljárásban hasonlósági, érintkezési és szimbolikus mozzanatok 

épülhetnek egymásra és működhetnek egyidőben. 

 

Ha Frazer csoportjait kibővítjük a szimbolikus mágiával, némiképp közelebb 

kerülünk a megoldáshoz, de számolnunk kell azzal, hogy egy túlságosan heterogén 

csoportot hozunk létre. Többnyire ide sorolunk minden mágikus aktust, amelyben 

- nem ismerjük fel a motivációt (ha a falra írjuk: „Bagaméri”, miért 

takarodnak el a patkányok?); 

- működik a hasonlóság és/vagy az érintkezés törvénye, de minőségileg nem 

fedi teljesen a jelkapcsolatot (kimondással történő valóra váltás, l.: III. 4.1. 

pont); 

- felismerjük a motivációt, pontosabban intuitíve kapcsolatot feltételezünk a 

jelölő és a jelentés között, de az sem a hasonlóság, sem az érintkezés 

törvényével nem magyarázható (tűz – érzelmi intenzitás). 
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A mágikus eljárások rendkívül összetett jelkapcsolatairól Mauss a 

következőképpen vélekedik: „…már nem is a fogalmak és a rítusok elkülönülő sémáival 

van dolgunk, hanem kereszteződésekkel (…). Valójában a rontó rítusok egész sorozatai 

tartalmaznak tiszta hasonlóságon túl érintkezést, hasonlóságot, és az azt semlegesítő 

ellentétességet” (Mauss 2000, 14). Az egyenként megvizsgált eljárások nagy részében 

valóban tetten érhető a szemiózis többrétegűsége. Az alábbi felosztás (III. 2–3–4. pont) 

a legjellemzőbb, de nem az egyedüli jelkapcsolat alapján rendeződik. 

 

1.3. Az analógia a mágikus eljárásokban 

 

A hasonlóságnak, az érintkezésnek, és a bonyolultabb, többértékű jelkapcsolaton 

alapuló mágikus eljárásoknak van egy közös jellemzője: valamennyi az analogikus 

gondolkodásra épül.  

Az analógia (       ’párhuzamosság’, megfelelés’, ’egymásba esés’, 

’összefüggés’) alaptörvényét a mágikus könyvek közül az egyik leghíresebb, a Hermész 

Triszmegisztosznak tulajdonított Tabula Smaragdina mondja ki: „ami lent van, az 

megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az 

egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd” (Hamvas 1994, 16).  

A mágikus eljárásban a két komponens (jelölő és jelölt, eljárás és eredmény) 

között azonosság teremtődik. Az ellenség megrontására készített viaszbábu nemcsak 

hasonlít az ellenséges személyhez, hanem helyettesíti azt. A bábu rituális elpusztítása az 

ellenség megsemmisülését vonja maga után. A név, lábnyom, hajszál vagy a vér 

nemcsak része az embernek, hanem helyettesíti azt. Róheim Géza írja: „Magtalan 

délmagyarországi és romániai cigányasszonyok belevágnak férjük balkezébe a mutató- 

és hüvelykujj közé: ott van a bengreskosen, azaz az »ördög nyerge«. A kibuggyanó vért 

azután egy edényben elássák egy fa alá, kilenc nap múlva kiveszik és szamártejet 

öntenek belé. Az egészet lefekvés előtt közösen megisszák, bűvös igében elmondva, 

hogy jön a három »Urme«, az egyik keresi a vért, a másik megtalálja, a harmadik 

gyermekké formálja. Kétségtelen, hogy ez a ritus a terhességnek mágikusan redukált 

előjátéka: a kilenc nap a kilenc hónap, a fa az anya jelképe, a vér pedig, amint a 

varázsige expressis verbis kifejezi, a gyermek” (Róheim 1990, 62–63). 
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Az alábbi ráolvasásban a gyógyító szent igéje nem függő beszéd formájában 

hangzik el. A szakrális múlt és a jelen között szinkronicitás teremtődik: az „ó, térj meg, 

térj meg” szavakat a szakrális múlt szentje és a jelen idő gyógyítója mondja egyazon 

időben:  

 

Szentantaltüze gyógyítása  

 

Elindula nagy kolostorom elébe, 

Megtalálá bódogságos szűz Máriát. 

Kérdé: hová mész te nagy gyilkos  

páduai Szentantaltüze? 

Menyek én annak az embernek  

csontja hasogatására,  

piros vére felszárasztására. 

Ó térj meg, térj meg! 

Menj el oda, hol kősziklák hegyére, hol 

Emberek nem lakoznak, 

Kovászos kenyérvel nem élnek, 

Fekete kutyák nem ugatnak.  

Kilencszer kell elmondani. 

(Pócs 1986, 464–65; Gyimesközéplok) 

 

 A szakrális időben történt gyógyítás analogikusan kapcsolódik a profán jelenhez. 

Az analógia törvénye szerint („ami fönt van, az ugyanaz, mint ami lent van”), a 

szakrális és profán idő, a gyógyító szent és a bájoló szöveget mondó ember között 

megfelelés van. 

„A mindenség gyökerében az analógia áll – írja Hamvas – a rejtett, titkos 

összefüggés a dolgok között. Az analógia a mágia alapja is” (1988, 403). „Az analógia 

az archaikus ember realizmusa. Az őskori emberben megvolt az a képesség, hogy a 

dolgok láthatatlan szellemi összefüggését lássa, ezek az összefüggések megfelelések: az 

alacsonyabb és a magasabb, az érzéki és az érzékfölötti, a földi és az asztrális az anyagi 

és az anyagtalan között” (1988, 445). 
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1.4. A rész-egész elve a mágikus eljárásokban 

 

Az index-típusú mágikus eljárások alapmozzanataként Frazer az érintkezést 

jelöli meg. Az általa felsorolt esetek kivétel nélkül mind a pars pro toto logikáján, 

vagyis a rész egészként való felfogásán alapulnak, mint a hajszállal, körömmel vagy 

vérrel való varázsolás. Ha a trópuselméletek osztályait a mágikus tevékenységekre 

alkalmazzuk, akkor ezeket a szünekdoché elve mozgatja. Fontos azonban annak 

leszögezése, hogy a mágikus gondolkodás – függetlenül az eljárás logikai 

alapformájától, vagyis a hasonlóság és érintkezés elvétől – a világ dolgainak 

hierarchikus felfogásán alapul, azaz a rész-egész elve bármely mágikus aktusban 

szerepet kap; csak a homeopatikus mágiában rejtetten, az érintkezési mágiában 

látványosabban fejeződik ki.  A homeopátián alapuló szemiózisban ugyanis a sok 

jellemvonás közül kiemelünk egyet vagy néhányat (pars), és ez(ek) alapján teremtődik 

meg a mágikus kapcsolat.   

Horváth Katalin A rész és az egész című kandidátusi értekezésének (1993)  

alapgondolata az, hogy a megnevezések a fogalmak egy-egy alkotórészét teszik 

dominánssá – azaz minden elsődleges és metaforikus megnevezés magában foglal egy 

szünekdochén alapuló mozzanantot is. Ez ugyanúgy igaz a homeopatikus és az 

érintkezésen alapuló mágiára is. „A metaforikus jelentések ugyanis az eredeti, 

tulajdonképpeni jelentések bizonyos motívumainak, alkotórészeinek  (pontosabban ezek 

közül, legalább egynek) más jelekkel való integrációjából születnek meg, a pars pro toto 

’rész az egész helyett’, illetőleg a szinekdocé ’együttértés, veleértés’ elve alapján. A két 

fogalom egy folyamat két egymást követő mozzanatát jelzi: a dolog, a folyamat adott 

vonatkozásban lényeges, domináns része jut szerephez (pars pro toto), de úgy, hogy a 

többi összetevőt is vele értjük (szinekdoché), vagyis a részt az egészre vonatkoztatjuk” 

(Horváth 1993, 10). A szerző nemcsak a természetes nyelvi rendszerekben 

hangsúlyozza a rész és az egész alapvető szerepét, hanem arra is rámutat, hogy a világ 

dolgainak részként és egészként való megtapasztalása teljes világszemléleti rendszerek 

alapja, tehát sokkal nagyobb szerepet játszik gondolkodásunkban, mintsem hogy 

pusztán a verbális jelenségek területére szűkíthessük.  
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1.5. A mágikus eljárás mint jelkomplexum 

 

Bár a szemiotikán alapuló rendszerezések céljait ismerve érthető a jelfajták 

egyértelműsítésére irányuló törekvés, szembe kell nézni azzal, hogy tökéletes rendszer – 

legalábbis a mágikus eljárásokat tekintve – nem alkotható. Peirce is hangsúlyozza, hogy 

az egyes jelekben a jelölő és a jelölt többféle viszonya jelölhető meg egyszerre, és igaz 

az is, hogy  „minden jel szükség szerint rendelkezik másodlagos vonásokkal is, bár ez 

az aspektusa csupán bizonyos összefüggésekben nyilvánul meg határozottan” (Sebeok 

1995, 139).  

A mágikus eljárást sok esetben célszerű jelkomplexumként értelmezni, melyben 

a szemiózisnak több aspektusát lehet elkülöníteni. „Az index – írja Peirce – magában 

foglal egy ikont, vagyis megőriz valamit abból a minőségből, ami a tárgyban is megvan 

(1975, 29), másrészt lehetetlen fölkutatni olyan jelet, amelyből teljesen hiányozna az 

index-jelleg” (1975, 40). A világ bármely jelensége felfogható indexként, mert bármely 

jelenség esetében számolnunk kell a jelenséget létrehozó okkal. „Semmiféle állításnak 

nem lehet semmilyen jelentése, ha nincs jelen valamely jelölő, amely rámutat, hogy a 

valóság mely birodalmával, illetve a fikciók mely univerzumával állunk szemben” 

(Peirce-től idézi Sebeok 1995, 136). Így a mágiát felfoghatjuk olyan indexként, amely 

az ember természetfölöttivel való kapcsolatának igényére utal. Ebben az esetben nem 

érthetünk egyet Peirce megállapításával, hogy az index dinamikus, térbeli kapcsolatban 

van tárgyával (1975, 39); ezt a kapcsolatot szükségképpen a nem térbeli, mentális ok-

okozati viszonyokra is ki kell terjesztenünk. A mágikus eljárás és a megvalósuló 

eredmény között ilyen oksági kapcsolat van: ha a mágikus eljárás előírás szerint 

lezajlik, ennek következményeképp a fennálló világban változás következik be. 

  

Napjainkban a szemiotikai alapfogalmak folyamatos módosulásának vagyunk 

tanúi. A szemiotika, a retorika, a stilisztika és több más tudomány is saját feladatának 

tekinti a jel és a hozzá kapcsolódó fogalmak tisztázását.  A hasonlóság, az érintkezés és 

a rész-egész viszony a retorikában, stilisztikában, a jelelméletben és Frazer 

mágiaelméletében egyaránt kulcsfontosságú. Zlinszky Aladár (1961) és Zalabai 

Zsigmond (1998, 17–24) rámutat arra, hogy a metafora és a metonímia nemcsak a 

retorika és a stilisztika elemei, hanem mindennapi nyelvhasználatunkban is nagy 
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szerepet játszanak. A felsorolt kapcsolódási módok ezen túl nemcsak verbális formában 

nyilvánulnak meg, sokkal inkább olyan univerzális, az emberi kultúra más területein is 

megjelenő kognitív struktúrákként foghatók fel, melyek a hasonlóság és különbözőség, 

az alkotórészek hierarchiája, és a rész-egész viszonyok felismerésén alapulnak, és 

nagyban meghatározzák a világról való gondolkodásunkat.   

 

Bármely kulturális jelenséget vizsgálva alapvető kérdés, hogy hány szinten és 

milyen szinteken beszélünk szimbolizációról (vagy másfajta szemiózisról), és ezeken a 

szinteken ugyanannak a fogalomnak mely definíciója helytálló. Ha figyelembe vesszük, 

hogy a kultúra önmagában szimbolikus struktúra, de az egyes jelenségek is különböző 

és többszintű jelviszonyokat reprezentálnak, fölmerül a kérdés, hogy a különböző 

szinteken dolgozhatunk-e azonos definíciókkal; mert előfordulhat, hogy az azonos nevű 

jeltípusnak (különösen a szimbólumnak) a különböző szinteken más-más jegye dominál.  

 

1.6. Egyéb klasszifikációs kísérletek 

 

A mágikus szövegek más jellegű csoportosítására irányuló törekvések leginkább 

szövegtani, motivikus-tematikus szempontokat vetnek fel.  A mágikus cselekmények 

csoportosítását hazánkban először Szendrey Zsigmond kísérelte meg (1937b). Szendrey 

rendszere átfogó igényű, általánosan alkalmazható a verbális és nonverbális eljárásokra, 

azonban nem közöl példákat, amelyek egyértelművé tennék a kategóriák közti 

különbségeket.  

Pócs Éva csoportosításában (1985/86) pragmatikai, szintaktikai, logikai és 

tartalmi szempontok egyaránt és egyszerre szerepet játszanak: a szövegeknek olyan 

összefoglaló neveket adott, amelyek egyszerre több, vagy éppen a domináns 

jellegzetességet nevezik meg. A motívumok alapján felállított szisztémák főként az 

archaikus népi imádságok vizsgálata nyomán jöttek létre (Erdélyi 1976/1999 és Tánczos 

2001).   

Az alábbiakban a mágia nyelvi formáinak egy lehetséges szemiotikai 

osztályozására teszek kísérletet. A besorolás főbb nehézségeiről már említést tettem a 

III. 1. 2. pontban. Az alábbi csoportosítás a jelölő és a jelölt (eljárás és eredmény) 

viszonya alapján rendeződik, ily módon Frazer elgondolásához illeszkedik. Amint az 
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egyes eljárások leírásánál látható, a jelkapcsolat tisztasága (egyértékűsége) nem mindig 

valósul meg.  

 

HASONLÓSÁGON 

ALAPULÓ FORMÁK 

 

(a jelölő és a jelölt között 

felismerhető hasonlóság van) 

 

ÉRINTKEZÉSEN 

ALAPULÓ FORMÁK 

 

(a jelölő és a jelölt között 

pars pro toto viszony van) 

SZIMBOLIKUS 

FORMÁK 

 

(a jelölő és a jelölt között 

többszintű kapcsolat, lényegi 

azonosság van) 

 

 mágikus hangutánzás 

 fájdalomeltávolìtás 

 előre és visszafelé 

számláló szövegek 

 növőséma 

 fogyóséma 

 

 szótabu, nyelvi tabu 

 mágikus nyelvek 

 halandzsaszövegek 

 névmágia 

 kimondással történő 

valóra váltás (parancs, 

tiltás, fenyegetés, 

félrevezetés) 

 kimondással történő 

érvénytelenìtés (letagadás, 

kikiabálás) 

 szövegamulett, 

amulettszöveg 

 

 

2. Homeopatikus (hasonlóságon alapuló) eljárások 

 

 Az ikonicitás a nyelvi mágia írott és beszélt formáiban egyaránt jelen van. 

Ikonikus nyelvi formán azt a jelenséget értjük, amikor az ember által produkált hangzó 

vagy írott nyelvi formák és a valóság valamely állapota, jelensége között hasonlóság  

tapasztalható. Tolcsvai Nagy Gábor meghatározása szerint akkor beszélünk nyelvi 

ikonicitásról, ha „valamely nem verbális hangmegnyilvánulást kapcsolatba hoznak egy 

verbális, nyelvi hangzásformával, melynek egyébként körülhatárolható referenciális 

jelentése van, s e jelentés többnyire kapcsolatba hozható az ikonicitással jelzett 

tartalommal” (1996, 189). 

A nyelv ikonikus formái közé szokás sorolni az onomatopoetikus elemeket, a 

hangzó formák vizsgálata mellett azonban alig foglalkoztak az ikonicitás írásbeli 

megjelenítéseivel. Voltaképpen ikonikus nyelvi szemlélet érvényesül a képversek 

nagyobb részében és bizonyos grafikai formákban (pl. betűnagyság).  

A nyelv motiváltságának kérdése évszázadokon keresztül a nyelvelmélet egyik 

legfontosabb kérdése volt. Fónagy jól ismert tanulmányában (1989) feléleszti a 
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kratüloszi gondolatokat, és meggyőző példákkal támasztja alá a nyelvekben valóban 

meglévő és fontos szerepet betöltő nyelvi ikonicitást: például hogy a zárhangok két 

kemény felület összeütközését kísérő hanghatások kifejezésére alkalmasak (koppan, 

dobog, üt, kattog), míg az l-hez akadálytalan siklást jelentő képzetek kötődnek stb.  

„Az i hang képzése értetővé  teszi, miért fűződik inkább kicsi, mint nagy 

tárgyakhoz (…). Egyszerű a kapcsolat, amikor a szájüregen át áramló levegő a szabad 

természetben zajló légáramlást képezi le. A nádason át fújó szélhez ez áll a 

legközelebb” (Fónagy 1999, 99). 

A fent említettek a nyelvi ikonicitás jelenségei, de nem mágikusak. A nyelvi 

mágia homeopátián alapuló formáinak tekintető a mágikus hangutánzás, a növő- és 

fogyósémák, valamint a kiìrással, kimondással való gyógyìtás számos esete. 

 

2.1. Mágikus hangutánzás 

 

A mágikus hangutánzásról Malinowski  említést tesz Magic, Science and 

Religion című művében: „A primitív mágia szövegeinek és formuláinak 

tanulmányozása feltárja, hogy a mágia hatásosságában való hitnek három eleme van. Az 

első a fonetikai hatások, a természeti hangok imitációja, mint a szél süvöltésének, a 

mennydörgés robajának, a tenger morajlásának és a különböző állatoknak hangjai. Ezek 

a hangok különböző jelenségeket szimbolizálnak, következésképp mágikusan előidézik 

őket”
12

 (1954, 54). 

A mágikus hangutánzás alapja az a hit, hogy az ember, aki igyekszik 

megismerni és befolyása alá kényszeríteni a természet működését, azt feltételezi, hogy 

hangjainak utánzásával hatalmat szerezhet fölötte. Az Ess, eső, ess varázsénekünk 

kétségkívül ide sorolható. Az s, sz, z hangok halmozása (összesen 17 darab) az eső 

sustorgó hangjait idézi, így kényszerítő erővel bír a természetre. A szövegben a 

hangutánzás és a belehallás (Rácz 1992) egyaránt a mágikus hatás eszközei.  

Durkheim a mimetikus rìtusok közé sorolja az állati vagy egyéb természeti 

hanghatás utánzásán alapuló mágikus eljárásokat. Példái azonban komplex rítusok, 

amelyeknek csak egyik aspektusa alapul utánzáson. „Az arandák – írja – szárazság 

idején az esőmadár hangját utánozzák, ami tudatukban az esős évszakhoz kapcsolódik” 
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(Durkheim 2003, 324). Az idézett példában a homeopátia (a madár hangjának utánzása) 

és az érintkezés (a madár és az esős évszak érintkezése) elve együtt működik. 

 

2.2. Fájdalomeltávolítás 

 

A XIX. században meginduló antropológiai kutatás a mágiát a mentális fejlődés 

első állomásaként értelmezte. Tylor és Frazer a felvilágosult ember önhittségével 

közelítettek a témához. „Az etnológia  (…) örömet érzett, hogy a szépségekkel együtt a 

semmibe hull mindaz a fájdalom és szenvedés is, amelyet a tudatlanság sötét hatalmai 

okoztak az emberiségnek. Emberi kötelességének, a tudomány morális parancsának 

tartotta, hogy hasznos pusztításnak ehhez a művéhez maga is hozzájáruljon” – írja 

Frazerrel kapcsolatban Bodrogi (1998, 474).  

A XX. században, különösen Jung és Lévi-Strauss munkásságának 

eredményeképpen  a „tudás előtti tudás” új megvilágításba került, a pszichoanalízis saját 

elméletének ősi alapját ismerte fel a mágikus gondolkodásban. A kimondással való 

fájdalomeltávolítás eredetileg mágikus felfogása ma tudományosan alátámasztható tény, 

s többek között ez is egy olyan momentum, ami szükségszerűvé tette a mágikus 

tudatformák tudományos átértékelését.  

Az ikonicitás mozzanatát abban ragadhatjuk meg, hogy a kimondott szóval 

együtt a  fájdalom is eltávozik,  így a testből távozó hang és a testből távozó fájdalom 

között hasonlósági viszony van. Gyógyító archaikus népi imádságaink és ráolvasásaink 

egy része ezen az elven működik: 

(hideglelés gyógyítása:)  

„Halljátok-e alsó-fölső szomszédok? 

Az én kislányomat borsós hideg leli! (Pócs 1986, 117; Iregszemcse) 

 

Az archaikus népi imádságok epikus kerete, amelynek célja a betegség 

megnevezése, körülhatárolása, szintén felfogható a fájdalomeltávolítás egy módjaként: a 

betegség megnevezésével elkezdődik a fájdalom megsemmisítése. 

„A nagy zsidó leánya kitakargatta, megnézte, 

irigységbő’ kércinségbő' halálra igizte.” (Takács 2001, 387) 

                                                                                                                                                                          
12

 Az én fordításomban. 
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A fájdalomnak nemcsak a kimondása, hanem kiírása is gyógyító hatású a népdal 

szerint: 

„Kinek nincsen szeretője, 

Menjen ki a zöld erdőbe, 

Írja fel egy falevélre, 

Hogy neki nincs szeretője”  (idézi Balázs 1995). 

 

A fájdalmak, rontások gyakran megszemélyesítve jelennek meg a bájoló-

ráolvasó imádságokban (Rontó Pál, Damijon, feleselő, alkudozó tályogok, 

pokoleredetek és hasfájások stb).  

 

„Elindula Szent Antal (…) tüzes orbáncos dagadott sebeivel, 

Fene farkasaival, vad oroszlánjaival…” (Erdélyi 1976, 112; Felsőnána) 

 

„Megtalála a hetvenhétféle szökdöső, futkosó 

rusnya fekete Szentantaltüzit…” (Pócs 1986, 164; Gyimesközéplok) 

 

Ez a szörnyekkel, fájdalmakkal és rémségekkel benépesített mitikus világ a 

fájdalmak megszemélyesítése, a beteg elfogadja őket; „amit nem fogad el, azok az 

önkényes és inherens fájdalmak, amelyek az ő rendszerétől idegen elemek, ám 

amelyeket a sámán a mítosz segítségével visszahelyez egy olyan együttesbe, amelyben 

minden összefügg” (Lévi-Strauss 2001, 158). A cél az – írja –, hogy „a betegnek ezeket 

(a fájdalmakat) megnevezze, tudatosítsa benne, a tudattalan gondolkodás számára 

felfogható formában mutassa fel őket”, s az eredmény, hogy „elfogadhatóvá teszi a 

szellem számára a fájdalmakat, amelyeket a test nem tud viselni” (2001, 156). Mindez 

lényegében Jung elméletére vezethető vissza, miszerint a mítoszokban fejeződik ki a 

lélek belső, tudattalan működése. 
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2.3. Előre és visszafelé számláló szövegek 

 

A magyar folklórban ismert előre és visszafelé számláló szövegek a hasonlóság 

alapján működnek:  

„Tályogos asszonyok, heten vótatok, 

Hétből maradt hat, 

Hatból maradt öt, 

Ötből maradt négy,  

Négyből maradt három,  

Háromból maradt kettő, 

Kettőből maradt egy 

Egyből maradt semmi,  

S úgy oda legyél, 

Mint a szar a kert megett” (Pócs 1985/86, 145; Gyimesközéplok). 

 

A hasonlóság alapja az, hogy a fokozatosan csökkenő számsor a betegség 

(tályog) csökkenését, végül teljes elmúlását imitálja, következésképp eredményezi. (A 

csökkentő számsort tartalmazó ráolvasások befejezése általában a semmi, vagy egy se.) 

Az előre számláló szövegek esetében sokkal nehezebb ikonicitáson alapuló 

működési elvet meghatározni. Ezeknek a szövegeknek a funkciója azonos, felépítése 

ellentétes a visszafelé számláló szövegekével. A mágiára relevánsan jellemző az, hogy 

egy eljárás és az azzal homlokegyenest ellenkező aktus azonos eredményre vezet. 

Például a betegség kimondása (kikiabálása) vagy letagadása egyaránt megszüntető 

hatású: 

„Engöm a harmadnapos hideg lel”  

(Pócs 1985/86, 121; Dunaszentbenedek) 

„Ebszar, kutyaszar, semmi sem, meggyógyul”  

 (Pócs 1985/86, 111; Kolozsvár) 

 

A kimondás sok esetben ugyanúgy biztosítéka lehet az eljárás sikerének, mint a 

kimondásra vonatkozó tilalom („ne kiabáld el”) betartása. Az ókori görögök a 

betegséget vagy h a s o n l ó v a l , vagy e l l e n t é t e s s e l  gyógyították, s mindkettőt 

egyenlőképp hatásosnak tartották.  
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Marcel Mauss a szimpatetikus mágia háromfajta vezérelvének a hasonlóságot, 

az érintkezést és az ellentétet tartja (2001, 105). Az ellentét itt az ikonicitás egyik, 

speciális fajtája, hiszen az előre és visszafelé számlálás nem más minőségű; hasonló 

elven működik, és azonos eredményre jut.  

 Gunda Béla álláspontja szerint az előre számláló ráolvasások szövegromlás 

eredményei: „az ilyen ráolvasókból hiányzik a varázslat ősi logikája, a megsemmisítés 

gondolata” (1989, 87). Ha a gyógyító szövegek esetében igazolható is ez az álláspont, a 

munkavégzéshez kapcsolódó növőséma alkalmazása teljesen logikus: 

 

„Isten, segìts köpülni, 

először legyen, mint a mák, 

aztán mint a bogyó, 

akkor mint a dió, 

akkor, mint a fejem” (Pócs 1985/86, 153). 

 

A visszafelé számláló szövegekkel szoros rokonságban állnak a szintén 

bajelhárító, általában szövegamulettként használatos betűalakzatok. Alapelvük ugyanaz, 

mint a visszafelé számlálásé, csak ezek vizuálisan jelenítik meg a baj, betegség 

fokozatos elmúlását (fogyóséma): 

 

ABRACADABRA X  

ABRACADABR X  

ABRACADAB X 

ABRACADA X 

ABRACAD X  

ABRACA X  

ABRAC X 

ABRA X  

ABR X 

 AB X  

A X   

 

+ Abracolium + 

+ Abracoliu + 

+ Abracoli + 

+ Abracol + 

+ Abraco + 

+ Abrac + 

+ Abra + 

+Abr + 

+Ab + 

+ A +  

 

(Pócs 1985/86, 555. Esterházy Ferenc 

kéziratos receptkönyvéből, XVII–

XVIII. század) 
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3. Érintkezésen alapuló eljárások 

 

A nonverbális mágia tipikus és szinte tiszta példákat kínál az érintkezési 

mágia illusztrálására: különleges jelentőséggel bírnak ilyen szempontból s 

testrészek, főként a könnyen leváló haj és köröm. Számos varázslat a vért vagy a 

nyálat használja az eljárás alapanyagaként.  Ilyen tiszta pars pro toto forma a 

mágikus nyelvi jelenségek között nincs. Számos mágikus nyelvi jelenség, amely 

tartalmaz rész-egész mozzanatot a jelölő és jelölt szintjén, fölvetheti a 

szimbólumként való értelmezhetőség lehetőségét is, mint például a nyelvi tabu vagy 

a mágikus nyelv. 

 

3.1. Nyelvi tabu, szótabu 

 

 Az Encyclopedia Britannica 9. kiadásában (1911) Frazer a tabu szót 

alapvetően vallásetnológiai fogalomként értelmezi. Az 1968-as és 1983-as kiadásban a 

szónak legalább hét – részben egymást fedő – jelentés-magyarázatát találjuk, amelyek 

közös nevezője mindössze a tiltás („a general term for that which is forbidden” – 1983, 

756).  

Frazer Az aranyág (1995) négy fejezetében (XIX–XXII.) foglalkozik a tabu 

jelenségeivel, s a négy fejezet egyben a tabu formáinak csoportosítása is. A tabu alatt 

álló cselekményekhez, személyekhez, tárgyakhoz és szavakhoz a szentség vagy a 

tisztátalanság képzete kötődik (Enc.Brit. 1983, 756). A tabuk megtartásának az a célja, 

hogy „elkülönítsék ezeket a (…) világtól, azért, hogy a rettegett természetfölötti veszély 

se őket ne érje, se szét ne áradjon belőlük” (Frazer 1995, 146). Durkheim hasonlóképp a 

profán és a szakrális világ szétválasztásának igényével magyarázza a tabu létrejöttét: „ 

A szent lények (…) és a profán lények közt nincs folytonosság. (…) Egész sor rítusnak 

az a célja, hogy e lényegi különállást valósítsa meg. Minthogy e rítusoknak az a 

szerepük, hogy a nemkívánatos keveredéseket és közeledéseket megakadályozzák, 

szükségképpen önmegtartóztatást, vagyis negatìv aktusokat írnak elő” (Durkheim 2003, 

277). 
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A tabu a mágián kívül is széles körben értelmezhető fogalom. A vallásban (pl. 

nagyböjti hústilalom, a szentek ábrázolásának tilalma), a jogban (pl. vérfertőzés), a 

társadalmi életben, a mindennapi hagyományokban, a viselkedéskultúrában és 

természetesen a nyelvben (pl. gyógyszer megköszönése, káromkodás, szexualitásra és 

anyagcserére vonatkozó szókészlet) is találkozunk a tabu jelenségeivel.  A fenti tilamak 

megszegése a társadalom büntetését vonja maga után, míg a mágikus (sok esetben a 

vallásos) tabutörés spontán büntetést eredményez, vagyis a Frazer által említett 

veszedelmes erő felszabadulását vonja maga után („…the sanction against a breach of 

the rule is extrahuman or supernatural” – Enc.Brit. 1968, 598). Balladáik között 

található olyan, amelynek története a tabuval kapcsolatos hiedelmen alapul: A pokolba 

ragadott leány (vagy A templomkerülő) tragikus végkifejlete a tabu megsértéséből ered. 

A magyar folklórból ismert tabumondák valamely tabu létrejöttének okáról, vagy a 

tabutörés természetfeletti következményeiről, a büntetésről  tudósítanak (Népr. Lex. 5., 

1982, 144). 

Freud értelmezése szerint a tabu „kívülről (egy tekintélytől) az emberre 

kényszerített ősrégi tilalom, s az ember legerősebb vágyakozásai ellen irányul. 

Áthágásának kedve az ember tudattalanjában tovább él” (Freud 1990, 38), azaz 

legmélyebb tudattalan vágyaink megvalósítására irányuló kísértés. A tabutörés az 

esetleírások szerint a „vadembernél” és a neurotikusnál azonos lélektani folyamatokat 

indít el (amelynek végső eredménye a teljes egyensúlyvesztés, nem ritkán halál). 

A mágikus-vallásos hiedelmekből eredő nyelvi tabu
13

  és szótabu az 

érintkezési mágia körébe sorolható: a szentséggel vagy a tisztátalannal bármilyen 

módon érintkezésbe kerülő nyelvhez  magához is a szentség vagy a tisztátalanság 

szellemi ereje tapad. Frazer értelmezése alapján a névmágia bizonyos jelenségei is 

érintkezésen alapuló átvitellel magyarázhatók: „Ha egy obzsibvétől kérdezik meg a 

nevét, valamelyik jelenlevőre néz, és megkéri, hogy válaszoljon. (…) Feltételezhetjük, 

hogy az így cselekvő és gondolkodó primitív ember számára neve, ha saját lélegzetével 

ejti ki, személye egy részének tűnik, ha más mondja ki, akkor nincsen vele létfontosságú 

kapcsolatban, ezért nem származhat kára a kimondásából” (1995, 149–150).  

                                                           
13

 „Nem állíthatjuk, hogy a vallási, illetve a mágikus tilalmak közt kifejezett törésvonal húzódna, egyes 

tilalmak természete meglehetősen határozatlan. Vannak olyan valódi folklorisztikus tilalmak, amelyekről 

nemigen lehet megmondani, hogy vallásos vagy mágikus jellegűek-e” (Durkheim 2003, 279). 
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A névmágia más jelenségei azonban nem magyarázhatók pusztán az érintkezés 

törvényével. A mágikus hit szerint a név azonos az emberrel, így felveti a 

szimbólumként való értelmezhetőség lehetőségét is (4. 1. pont), természetesen beleértve 

a tárgyak neveit is.  A tabuisztikus megnevezések közül a körülírásos formák komplex 

eljárásnak tekinthetők. A „mézevő” a medve tabuisztikus megnevezése (Hegedűs 1956, 

104) az állat egy lényeges, táplálkozásra vonatkozó tulajdonságát emeli ki (pars pro 

toto). Az, hogy az állat nevét körülírás helyettesíti, a névhez tapadó veszélyes erővel 

magyarázható, amely a név kiejtése nyomán felszabadulhat, a (totem)állat szellemét  az 

emberre haragíthatja (érintkezés). S hogy a név kimondása megidézi szellemet, az a név 

és a szellem azonosításán alapul (szimbolikus viszony). 

A ráolvasásokban és az archaikus népi imádságokban is megtalálhatók a 

tabu különböző jelenségei. Az „akármiféle”, „akárhány”, „hetvenhétféle” jelző célja az 

lehet, hogy a bekerítő megnevezéssel (totum pro parte) biztosítsák az eljárás sikerét, 

tehát az igazi név ki ne maradjon:  

„77 féle nyavalyából és szenvedésből, 

vedd ki ezen betegből minden betegséget!” (Erdélyi 1999, 110) 

 

Hegedűs azonban a hasonló körülírásokat, különösen a vonatkozó névmás 

használatát (menjen el a fákra, aki megigézte) az igazi név kimondásától való 

félelemmel magyarázza (1956, 110). 

  

3.2. Mágikus nyelv 

 

A szakrálisnak vagy mágikusnak nevezett nyelvek státuszát többnyire az adja, 

hogy érintkezési kapcsolatban vannak az istenséggel, szent könyvvel vagy írással. 

Sevillai Izidor az Etymologiarumban leszögezi, hogy három szent nyelv létezik, a héber, 

a latin és a görög, mivel a szent keresztre e három nyelven írtak. A héber nyelv 

érintőleges kapcsolatban van a Biblia ősszövegével, a latin az egyház intézményével. 

Az óhéber kabbalisztika teljes egészében a héber nyelv szakrális értelmezésén 

alapul. A kabbalisztikus iratok szerint a világ teremtése nyelvi folyamat. Az 

Újszövetség tanúsága szerint az isteni nyelv különbözik a hétköznapi kommunikáció 

nyelvétől: „Aki ugyanis az elragadtatás nyelvén szól, nem emberekhez beszél, hanem 
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Istenez. Senki sem érti, hiszen a Lélektől indìttatva titokzatos dolgokat mond (1Kor 14, 

2). Ha ugyanis az elragadtatás nyelvén imádkozom, lelkem ugyan imádkozik, de 

tudatom nem kapcsolódik bele.” (1Kor 14, 14). 

A nyelvek szakralitásával foglalkozó gondolkodók és misztikusok (Origenész, 

Augustinus, Sevillai Izidor) közül sokan a szent nyelv kijelölésével egyúttal az ősnyelv 

kérdését is megoldottnak tekintették.  Raymundus Lullus nem keresi, hanem a 

kombinatorika elve alapján megteremti a szent nyelvet, melynek segítségével minden 

hitetlen megtéríthető (Eco 1998, 63).  

A világ több pontján a mágia nyelveként a természetes nyelvnek a már kihalt, 

érthetetlenné vált elemeit használják. A mágikus hatást nem a szavak értelme, hanem a 

szövegtest hordozza. Ez az elgondolás őrizte meg  makacsul az értelmetlen szövegeket, 

amelyeket érthetetlenségüknél fogva még nagyobb erejűnek tartanak. A magyar 

folklórban is felbukkanak ilyen érthetetlenné vált elemek: 

 

„Őjégelén (?) megvirradván 

Ember lettem kőballangba, 

Mind(ég?) Jédus nagy havasba” (Tánczos 2001, 215; Újfalu). 

 

Az érthetetlen szövegek értelmesítése (népetimológia) természetes nyelvi 

folyamat, ám itt alulmarad a változtathatatlanság törvényével szemben. Az 

elhomályosult jelentésű szöveg még titokzatosabbnak tűnik: az emberiség archetipikus 

élményét fejezi ki, hogy a természetfelettivel csak titkos kód segítségével lehet felvenni 

a kapcsolatot. 

 

3.3. Halandzsaszövegek 

 

A rituális szövegekre erősebben vonatkozik a változtathatatlanság előírása, mint 

az egyéb, erősen konvencionális formákra (pl. köszönés, névadás, avatás stb.). Nehéz 

volna az utóbbiakban megértést akadályozó elemeket elképzelni. A mágikus 

tevékenységet végző embert azonban nem zavarják a jelentés nélküli egységek. A 

ráolvasó szövegek makacsul őrzik a – valószínűleg szövegromlás okozta – 

értelmetlenségeket: 
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„Hűlisz foktassz, vezìr, támassz!” (Erdélyi 1999, 207; Dobri) 

 

A teljesen vagy részben latin nyelvű szövegek nagyfokú romlása arra utal, hogy 

évszázadokon keresztül használták őket anélkül, hogy értették volna, mint az alábbi, 

XVII. században lejegyzett, vérzés elállítására használt ráolvasást: 

 

„Sanguis mane in te 

Sicut Christus in se 

Sanguis mane in tua vena 

Sicut Christus in sua poena 

Sanguis mane fixus 

Sient Christus quando 

Fuit crucifixus” (Pócs 1985/86, 348) 

 

A fenti szöveg nyilván hasonlóképpen működött, mint az egyetlen értelmes szót 

sem tartalmazók. Túl messzire vezető és megoldatlan kérdés: vajon az értelmetlen 

szövegek első, eredeti formájukban, keletkezésük idején is jelentés nélküliek voltak, 

vagy a hosszú idő alatt az elértés és másolási hibák következtében homályosult el 

jelentésük, és emiatt tűnhettek még titokzatosabbnak, hatalmasabb erejűnek? Ami ma 

nekünk halandzsa, vajon a szöveg első kimondójának ugyanúgy értelmes volt, és 

hasonló logikai elemeket tartalmazott, mint ráolvasásaink nagyobb része? Egy részük 

bizonyosan, mint a fenti is. Több szövegünk csak minimális számú érthetetlen elemet 

tartalmaz, éppen csak elindult azon az úton, amelyen a fenti szöveg már  előre jár: 

 

„Neked mondom, ördög, vessz el, vessz el,  

In nomine patri, filii er spiriti sancto, Amen”  

(Pócs 1985/86, 345; XVII. század.) 

 

A latin – mint szent nyelv – hatványozottan alkalmas a gonosz démonok 

elhárítására. Az ártó erők megsemmisítésére olykor latint imitáló szövegeket is 

használtak félrevezetés céljából: 
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„Ice, ice etice, moskotára sárpékum,  

Unfla zefice beátum, lató leákum.” (Pócs 1985/86, 558; Csìkszentgyörgy) 

 

Hasonlóképpen működnek a görög és héber eredetű, vagy hangzásukban ezeket 

idéző varázsszók is: olykor önmagukban, máskor más szövegbe ágyazva:  

 

„Ely elon tetragrammaton 

Byzoń iſtennek myatta 

Ki  mendeneket teremteth 

Elyſin ayos melos otheoz 

Es iſtennekh ez zentſegeſ newenek myatta 

El ely elyon ihus tetragrammaton agla alpha et o 

Kezdet es wegezet…” (Pócs 1985/86, 382, Peer-kódex) 

 

Pócs Éva gyűjteményében (1985/86) Értelmetlen szövegek, amulettek címszó 

alatt mutatja be az ide tartozó szövegeket. Ez vegyes cím, egyik fele a szövegek 

szemantikai jegyére, a másik pragmatikai vonatkozásukra mutat rá: mintha az 

értelmetlen szövegek többnyire amulettként funkcionálnának, és fordítva, az 

amulettszövegek általában érthetetlenek volnának. A 43 darab ide sorolt szöveg közül 

36 amulettként használatos (tehát le kell írni papírra, fára, testre, és azzal kell tenni 

valamit, például hordani, megenni, megetetni), de jó részük nem értelmetlen. A cím 

azonban rámutat egy fontos összefüggésre: az értelmetlen szövegek jó része 

betűhalmaz, nemhogy kívülről megtanulni, de artikulálni sem könnyű, tehát praktikus 

szempontból is előnyösebb leírni őket:  

 

 (vadászat sikerének biztosítására denevérszárnyra felírni:) 

„ X 9 X X 5 X X 0 0 C X 3 X ” (Pócs 1985/86, 556; XVII. század). 

 

Az értelmetlen szövegek önállóan és más szövegbe ágyazva is szerepelhetnek.  

Az ismeretlen, titokzatos természetfeletti világ párhuzama a sajátos szabályok szerint 

rendeződő titokzatos nyelv. Ezek a szövegek egyedi logika, pl. matematikai elvek 

alapján épülnek fel. Első ránézésre a halandzsaszövegek mindegyike eltérő 
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sajátosságokat mutat, de néhány jellemző alakzat-típust kijelölhetünk. Az alábbiakban 

megkísérlem a vizsgált halandzsaszövegek egy lehetséges csoportosítását. 

BETŰALAKZATOK 

 

 Az ábécé betűi felderíthetetlen logika 

szerint sorakoznak egymás mellett. Az első 

sorozatot azért használták, „hogy a beteg 

aludjon”, a másodikat meddőség, 

terméketlenség ellen: 

 

A,Y,K,P,H. (Pócs 1985/86, 556; 

Szeged) 

N, g, b, k, b, g, a, z, o, n, e, a 

 (Pócs 1985/86, 556; XV. század 

vége) 

 

 A betűk, betűsorok valamilyen könnyen 

felismerhető logika szerint követik egymást. 

Az idézett szöveg amulettként használatos, 

hideglelés ellen:  

 

AB. ABC. ABCD. 

ABCDE. ABCDEF. 

ABCDEFG.ABCDEFGH. 

ABCDEFGHI.  

(Pócs 1985/86, 555; XVII–XVIII. 

század) 

SZÓALAKZATOK 

 „Tőismétlés” Valójában nem igazi figura 

etymologicáról van szó, hiszen – értelmetlen 

szavak lévén – nem beszélhetünk valódi 

tövekről. A szóalakzatok nagy része 

valamilyen ismétlésen alapul, különösen 

feltűnő az alliterációra vagy figura 

etymologicára emlékeztető formák nagy 

száma és változatossága: 

 

Zaro, Zarabja, Zarabjsta, 

Parabuntur.  

(Pócs 1985/86, 556; 1598) 

 

Barbara + barta + byra.  

(Pócs 1985/86, 556; 1614) 

 

Arex. Arex. Artifex.  

(Pócs 1985/86, 556; 1614) 

 

+ alga + et + algalj + algata + 

(Pócs 1985/86, 556; 1531) 

 

 Szóvég-ismétlés: szintén ismétlésen 

alapuló alakzat a minden „kórság ellen” 

használatos két szöveg: 

 

 

Elim, melim, zelim, 

Unumpr. Pr. Ave….oredo.  

(Pócs 1985/86, 557; 1516) 

 

Helym, zelym,…ym 

In nomine Patris et filii et spiritus 

sancti amen.  

(Pócs 1985/86, 557; XVI. század) 

 

 Értelmetlen szóhalmaz szabályszerűség 

nélkül:  

 

 

Arfa eza tropha agira criapha 

(tolvaj kézrekerítésére,  

(Pócs 1985/86, 557; Hunyad m.) 

 

 

---gari---tal---mal---emem. 

(ijedség gyógyítására,  
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Pócs 1985/86, 557; Szárazberek) 

 

oh Holon + Taller + Ihatal + 

Thaler Therja + ganelei 

(kincsásáskor, Pócs 1985/86, 557; 

XIX. század eleje) 

 

 

 Nevek: voltaképpen nem értelmetlen 

szövegek, de működésük, felépítésük 

tekintetében a fenti szövegekkel mutatják a 

legnagyobb rokonságot. Pócs Éva is a 

halandzsaszövegek közé sorolja őket. 

 

 

Emanuelx, Emanuelx. (kártyán 

nyerni, Pócs 1985/86, 557; Szeged 

körny.) 

 

Kázmér (Szamosszeg) vagy 

Bagaméri (Tiszaszentimre) vagy 

Kala, Bala, Nikodémus  (Csaroda) 

- patkány elűzéséhez falra felírni 

(Pócs 1985/86, 559) 

 

Fizon, Chrison, Tygris, Euphrates 

(ha a ló vizelete megáll, Pócs 

1985/86, 558; 1935) 

 

 

 

4. Szimbolikus jelkapcsolaton alapuló eljárások 

 

A mágikus eljárások nagy része, akár ikonikus, akár pars pro toto, akár egyéb 

kapcsolódási formán alapul, feltételez egy mögöttes szimbolikus rendszert. Ennek a 

jelrendszernek részben egyetemes jelei vannak (madár – lélek, tűz – értelem vagy 

érzelmi intenzitás, felkelő nap – istenség, éjszaka – káosz), azaz archetípusok. Az 

archetipikus szimbólumok (Tánczos 2000, 2001) esetében a kép és jelentés közti 

összefüggés nem konvencionális, hanem intuitíve teremtődik meg valamilyen mély, 

belső felismerés által. Ezért a szimbólum sokkal mélyebb, elementárisabb erejű az 

ikonnál és az indexnél. „Minél döntőbb jelentőségű dologról van szó, a pontos 

megfogalmazás reménye annál kisebb (…). Amikor abszolút dolgokról van szó, 

ezeknek megfogalmazása teljesen lehetetlen. Az egyedüli lehetőség arra, hogy az 

ideákat meg lehessen ragadni, a jelkép” (Hamvas 1988, 88). 

A legismertebb teljes szimbolikus rendszerek az univerzális igényű, 

világmindenséget felölelő alkìmia és kabbala. Bár az alkímiának is vannak nyelvészeti 
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vonatkozásai, a kabbala pedig teljes egészében a nyelv misztikus-mágikus felfogására 

épül, itt lemondok ezek tárgyalásáról, mivel a magyar kultúrában kevésbé ismeretesek 

és még kevésbé használatosak. 

 

4.1.  Névmágia 

 

  Az emberekkel és a tárgyakkal legszorosabban érintkező, könnyen 

önállósítható „tartozék” név, melynek birtokában ugyanúgy lehet mágiát gyakorolni, 

mint a leváló hajjal vagy körömmel. De a név nemcsak, vagy nem elsősorban része az 

embernek, hanem szimbolizálja is azt.  Az archaikus ember gondolkodása szerint a név 

és viselője közötti kapcsolat „olyan lényeges és olyannyira egyesíti a kettőt egymással, 

hogy az emberen nevén keresztül is lehet mágiát gyakorolni” (Frazer 1998, 145). Itt 

értelmetlen a kérdés, hogy miért éppen azzal a betűsorral nevezünk meg valamit vagy 

valakit. A név számos archaikus társadalomban olyan mágikus erővel bír, mint a 

varázsszó. Nem viselőjére véletlenszerűen ráragasztott címke, hanem lényegileg azonos 

vele. „A név birtokában lenni annyit jelentett, mint mindent ismerni, minden látni, 

minden felett uralkodni. A Név és a Tárgy azonos. De ha különbséget teszünk a kettő 

között, úgy a név a felsőbbrendű, a lényeges elem, vagy aspektus. A névben 

összpontosul, a névben sűrűsödik az élet, a tárgy szinte élettelen anyag hozzá képest” 

(Fónagy 1943, 302). 

A név és az ember azonosságát az is kifejezte, hogy hajdan a nevek fontos 

személyiségjegyekre, státuszra, külső vonásokra vonatkoztak. Az elnevezés ilyen 

mechanizmusára több példát találunk a Bibliában: „Az ember Évának nevezte feleségét, 

mert ő lett minden élő anyja” (Ter 3, 20).  

Mai gyermekjátékunk annak a hiedelemnek az emlékét őrzi, hogy akinek nincs 

neve, az nem létezőnek tekinthető. Nem ér a nevem annyi, mint „nem vagyok, nem 

létezem” (Balázs 1995). A név és a valóság ráolvasásainkban olyannyira azonos, hogy a 

betegség letagadása annak megsemmisítésével egyenlő: Semmi voltál, semmi legyél! 

(Pócs 1985/86, 85) 

 A névmágián alapuló hitből nőtt ki a keresztelés szertartása is: a gyermek akkor 

válik a közösség tagjává és jogosulttá az üdvösségre, amikor egyházi rituálé keretében 

nevet adnak neki. Szólásainkban, frázisainkban előfordul a név és a személy 
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felcserélése. Erre a hajdani szakrális összefüggésre utal az Isten nevében vagy az anyám 

nevére kérlek kifejezés.   

A névmágia formái közül főként a védő- és óvónevek, valamint a névtabu kapott 

eddig figyelmet, egyéb jelenségei ritkábban említtetnek. 

A névmágia jelenségeit logikailag két nagy csoportra lehet osztani. Egyik 

esetben a név csupán nominativus; önmagában, nyelvi tényként illetve jelként, 

folyamatosan valamilyen hatással bír. A névvel konkrétan semmit nem kell tenni, elég, 

ha „létezik”. A másik csoportba a vocativus  jelenségei tartoznak, itt szükséges, hogy a 

megismert névvel mágikus céllal valamit tegyünk (kimondjuk, leírjuk vagy 

elhallgassuk). A mágikus céllal történő névadás az első, a név mágikus céllal történő 

kimondása, leírása, megszerzése, elhallgatása, becézése vagy eufemisztikus 

helyettesítése a második csoportba tartozik. 

 

A mágikus célú névadás példáit főként a X–XI. századi összeírások 

szolgáltatják. Az óvónevek a gonosz szellemektől való megvédés érdekében 

értéktelenséget fejeznek ki, vagy letagadják az újszülött létezését, pl: Nevetlen, 

Nemvagy, Mavagy, Halaldi, Nemél, Beteg, Féreg (Pais 1921 és Zlinszky 1927). Ezek 

nem lebecsülést fejeznek ki, hanem a gonosz szellemek hatalmának kitett gyermeket 

védik: félrevezetik a támadó erőket, hogy a nevek viselői betegek, csúnyák, 

érdektelenek, ezért nem éri meg velük foglalkozni.  

Védő funkcióval bírnak azok a nevek, amelyeknek hajdani viselője szent.   A 

spanyol-portugál nyelvterületen kedvelt Jesús, Jesú név viselői Jézus oltalma alatt 

állnak. Az iszlám kultúrában hasonló okoknál fogva kedvelt a Mohamed név. A 

katolikusok a bérmálás alkalmával egy szentnek a nevét veszik fel (a szertartáson a 

püspök ezen a néven szólítja őket), s ennek a szentnek a pártfogására fokozottan 

számítanak. 

A kívánság-nevek jelentése pozitív dolog, a szülők mintegy önmagát beteljesítő 

jóslatra számítanak általa. (Pais Dezső praedestinatiós, vagy sorsalakìtó neveknek hívja 

őket, 1921). Latin eredetű neveink nagy része (Beatrix, Benedek, Klára) és a magyar 

Bódog vagy Győző név tartozik ide. Hasonlóképpen kell felfognunk azt a hagyományt, 

hogy a szülők a felmenők, ősök nevét adják a gyermekeknek arra számítva, hogy annak 
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jó tulajdonságait örökli a gyermek is (Hajdú 2003, 110). Ez a jelenség survival 

formában még ma is él.  

Névcserére általában akkor kerül sor, amikor az ember életében sorsdöntő, 

további életét meghatározó változás történik. „Én mondom neked – olvassuk a 

Bibliában – Péter vagy, erre a sziklára épìtem egyházamat” (Mt 16, 18). A névváltás 

személyiségváltást jelent: ennek az emléke maradt meg a szerzetesi fogadalom 

alkalmával történő névcserében.   

A névadásra bizonyos tabuk is vonatkoznak: környező országainkban a Jézus 

nevet nem adják a születendőknek, mert viselésére méltatlannak tartják az embert. 

Hajdú Mihály (2003, 124) ezt a jelenséget korlátozott névtabunak nevezi: a név ugyan 

kiejthető, de nem sajátítható ki. A névtabu mágikus eredetű, de funkcióját vesztett 

jelensége az, hogy a testvéreknek nem adják ugyanazt a keresztnevet. 

A név tudása rendkívül fontos a mágikus eljárások szempontjából. Ezen alapul a 

magyar archaikus népi imádságok nagy része: az ezekben szereplő kimerítő felsorolás a 

bajhozó szellem lehetséges neveit veszi számba, nehogy az igazi név véletlenül 

kimaradjon:  

„Hetvenhétféle Szent Antal tüzitő’, / hetvenhétféle pokoleredettő’, / 

hetvenhétféle tüzes orbáncoktú’…”  (Erdélyi 1999, 117; Gyimesbükk); 

 

„Én elolvastam Annának a nyakátó 

hetvenhétféle gilkát, hetvenhétféle torokgyéket,  

brenkát, szokát, csumát, hollerát, dagadást, ángyinát…”  

(Pócs 1986, 62; Lészped). 

 

A gyakran előforduló „hetvenhétféle” vagy „akármiféle” jelző még inkább 

erősíti ezt a funkciót. A 77-ben, ami a teljességet jelenti, minden eshetőség benne van, a 

gonosz démon be van kerítve, nem menekülhet.  

Az igazi név kimondásával az ember hatalmat szerezhet a szellem fölött, aki 

parancsának engedelmeskedik. A név tudásával járó hatalomszerzés népmeséinknek is 

gyakori eleme. Mesehőseinknek gyakran a természetfölötti lény nevét kell kitalálni, s 

ezzel kicsikarják tőlük a segítséget.  
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Mai szokásainkban él az emléke annak, hogy a névadó bizonyos jogokat élvez a 

megnevezett fölött. „Neveden szólìtalak, az enyém vagy” – írja az egyik zsoltár. A 

gyermekek az apjuk nevét örökítik tovább, s még mindig gyakori esetben a feleség is. A 

névnek a leírása is jelenthet birtoklást, mágikus eljárás a másik ember monogramjának 

bekerítése (Balázs 1995, 20).  

 

 A névmágia máskor vocativus formában jelenik meg. A név kimondása 

bizonyos előírt körülmények között viselőjét a megfelelő helyre idézheti, vagy épp 

eltávolíthatja, bizonyos cselekvésekre kényszerítheti, vagy tiltó erővel bír.  A 

ráolvasások, átkok, áldások és káromkodások imperativusai a név kimondásával együtt 

hatnak: „Árpa, múlj el!” „Verje meg az Isten!” „Áldjon meg az ég!”  

A névtabu (ami nem egyenlő a névadás tabujával) ismeretes nálunk is. A 

magyar néphit nyelvészeti vonatkozásait tárgyaló szakirodalom a valahai totemállatok 

körülírásos elnevezéseit szokta ide sorolni, olyanokat, mint a szarvas, farkas és a szláv 

eredetű medve (’mézevő’) (Hegedűs 1956, 104). Isten, Jézus és Szűz Mária nevét is 

számtalan körülírásos forma helyettesítheti: Teremtő, Mindenható, Úr, Atya; Megváltó, 

Krisztus, Fiú; Boldogasszony, Édesanya, Boldog Anya, Szent Szűz, Szűzanya. 

Névtabunak tekinthető az is, hogy a gyermekek nálunk szüleiket, nagyszüleiket nem 

szólítják keresztnevükön. 

Részben a káromkodás is a névtabu jelenségéhez köthető. A káromkodás a 

szakrális dolgok nevének kimondása méltatlan környezetben vagy funkcióban, s ezt a 

mai napig is tabu övezi. A névtabu hozta létre a megszelídült, eufemizálódott 

káromkodás-pótlókat: „Az istókját!” „Az istállóját!”  

A szent nevének kimondása defenzív funkciót tölt be az alábbi esetekben, 

funkciója az ártó szellemek elijesztése, félrevezetése:  

„Az én házam Szent Antal,  

Közepibe négy angyal…” (Erdélyi 1976, 598; Székelyszabar); 

 

„Ki ez a ház? 

Szent Vendel háza.” (Erdélyi 1976, 214; Somogylad) 

 



 68 

A mágikus névbecézés célja nyilván a veszedelmes hatalom megszelídítése, 

jóindulatának megnyerése. A szájhagyomány a rettenetes hírű hun Attila igazi nevét 

nem őrizte meg, hanem (ha az etimológia igaz) ’atyácska’ jelentésű névvel illette. A 

véreskezű cárok hasonló lélektani okok miatt kapták a bátyuska, atyuska helyettesítő 

nevet. Nagy László  költészetében találkozunk e megszelídített erőkkel:  

 

„…nyavalyák ellen mintát, istenkét, mindenhatót…” (Medvezsoltár) 

 

A természetfeletti erők nevének kimondása felelősséggel jár. A kabbalisztikus 

iratok szerint az ószövetségi ember nem ismerhette az Isten nevét. Azok a 

kiválasztottak, akik ismerték, csak mérhetetlen alázattal és suttogva mondták ki. 

Hasonló meggondolás rejlik a valódi nevek helyett használt eufemisztikus megnevezések 

mögött. „A praelogikus gondolkodás szerint – írja Solymossy –  az állatok misztikus 

lények, nyelvük érthetetlen az ember számára.” A rettenetes erejű, veszedelmes 

állatokat gyakran kedveskedő, intim megnevezésekkel illetik, a medvét például 

állatöregnek, nagyságos állatocskának hívják, máskor a jóindulat megnyerése 

érdekében az emberrel való rokonságot hangsúlyozzák: apuska, öcsikém, hugocskám 

(Zlinszky 1927, 107). Azonos eljárásnak tekinthető az Atya (Isten), Anya (Szűz Mária) 

megnevezés. 

A betegségek vagy rosszindulatú erők bagatellizálása, csúfolása és szidása 

megsemmisítő erővel bír: 

(Árpára:)  

„Ebszar, kutyaszar, semmi sem, möggyógyul.” (Pócs 1985/86, 111; 

Kolozsvár) 

(Boszorkány erejének megsemmisítésére:)  

„Gyere kurva, reggel egy kanál sóér.” (Pócs 1986, 95; Szentkirályszabadja) 
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4.2. Kimondással történő valóra váltás 

 

A mágiának a világon mindenütt elterjedt formája a kimondás valóra váltó 

erejében való hit. A kimondás, a szájból elröppenő, levegőt megrezegtető hang a lélek 

képe (vö. lélek és lélegzet etimológiája, illetve a görög és latin párhuzamok: pneo–

pneuma, spiro–Spiritus): a kimondott szó a mágikus hit szerint önálló életre kel és 

megváltoztatja a valóságot. Kimondáskor így a szó nemcsak leképezése a valóságnak, 

hanem maga a valóra váltó elemi erő. „A beszéd – írja Solymossy – fogalmak, képek 

elővarázsolója. Ezek a (…) képek (…) nemcsak másai a (…) valóságnak, de egyben 

igazi valóságok is” (1927, 84). A kimondással történő valóra váltás a nyelvi mágia 

legterjedelmesebb csoportja. Esetei az átok, az áldás, a parancs, a ráolvasások 

legnagyobb része és a jókìvánság. A szó valóra váltó ereje ismert a népmesékből (Hipp-

hopp, ott legyek, ahol akarok), a valóra váltó erőtől való félelem pedig mindennapi 

babonáinkból (nem szabad az ördögöt a falra festeni).  

A nagy mitológiákban puszta kimondással jöttek létre a dolgok, a katolikus pap 

puszta szavaival változtatja át a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé: „Vegyétek 

és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem”. 

E dolgozat második részében részletesen bemutatandó epikus ráolvasó 

imádságok is a kimondás valóra váltó erejének hitén alapulnak. A gyógyításra, 

rontáselhárításra, nagy idő elűzésére használatos szövegekhez sok esetben még 

cselekmény sem kapcsolódik, elég elmondani őket („csak reá mondom”, „eztet én 

odamondom”).  

 

4.3. Kimondással történő érvénytelenítés 

 

A kimondott szó valóra váltó erejével ellentétes a kimondással való 

érvénytelenítés mechanizmusa. Ez azon az elven alapul, hogy a kimondott szó elveszti a 

valóra váltó elemi erőt. A kimondásra vonatkozó tabuk ide (is)
14

 tartoznak. Ne kiabáld 

el! – mondjuk a nagyon vágyott dolgokra. A romantika és a szimbolizmus alkotói hittek 

abban, hogy a dolgok kimondással érvényüket vesztik. Mallarmé szerint, ha valamit 

                                                           
14

 A kimondásra vonatkozó tabu többértékű jelkapcsolat, szimbolikus és érintkezési kapcsolaton alapuló 

mágikus eljárásként egyaránt értelmezhető.  
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kimondunk, azt megsemmisítjük, ezért kell a költészetnek homályosnak, sejtelmesnek 

maradnia.  

A magyar folklórban is vannak példák a varázsszövegek féltékeny őrzésére: 

 

„Nem mondom el, ne is kérje. Leìrom! Ha elmondom, többé nincs ereje.” 

(Polner 2000, 96; Kübekháza) 

 

- „Mit imádkozott rá, Gyuri bácsi? 

- Azt nem löhet elárulni.” (Polner 2000, 19; Ruzsa) 

 

Ferenczi János kérésére, hogy mondaná hangosan a ráimádkozást, így válaszolt 

egy öregasszony: „nem löhet, uram, mê êtanulik, osztáng akkó mibű élök én; ha 

seppögve mongyuk, hát anná nagyobb foganattya lösz.” (Ferenczi 1875, 138) 

 

4.4.  Szövegamulett, amulettszöveg 

 

A szövegamulettek (amulettszövegek) a nyelvi mágia igen sajátos csoportját 

alkotják. Míg a nyelvi mágia egyéb formáinál alapvetően a nyelvet használjuk a 

mágikus eljárás legfőbb eszközeként, csatornájaként, addig a szövegamulettek esetében 

a nyelv, a szövegiség erősen háttérbe szorul a tárgyisághoz képest: gyakran a szöveget 

még elolvasni sem kell, anélkül is hat. 

A szövegamulett valamely tárgyra (papír, fa, fém, kő stb.) felírt értelmes vagy 

értelmetlen szöveg. A tárggyal aztán megadott dolgot kell végezni: megenni, elásni, 

magunknál hordani, tésztába belesütni. Hideglelés ellen használták a következő, kilenc 

papírdarabra írott betűsort, amelyeket aztán sorban meg kellett enni: 

 

„A.AB.ABC.ABCD.ABCDE.ABCDEF   

ABCDEFG.ABCDEFGH.ABCDEFGHI” 

(Pócs 1986, 193; XVII–XVII. század) 

 

A XVIII. század folyamán több mágikus erejű ponyvanyomtatvány terjedt el 

Magyarországon (Tóbiás áldása, Szent Mihály levele, Szűz Mária levele). A Tóbiás 
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áldása olyan nyomtatvány, amely megvédi gazdáját minden bajtól, többek között 

rabságtól, betegségtől, tűz, víz és villám általi haláltól, ínségtől stb. A hit szerint jogi 

eljárások, bírósági perek esetén gazdája számára kedvező ítéletet jelentett (Jung Károly 

1988, 366). Ezek a nyomtatványok az érintkezési mágia egyik aspektusát is 

tartalmazzák, hiszen szerzőjüknek Jézust vagy Szűz Máriát tartották (Lengyel 2001, 75–

90). 

A szövegamulettek deszakralizált változatai ma is felbukkannak. A leggyakoribb 

megjelenési forma olyan levél, amelyet általában tíz/húsz másolatban kell 

továbbküldeni a szerencse reményében (pl. lottónyeremény), ellenkező esetben nagy baj 

érheti az embert. 

 

5. A retorikai eszközök mágikus gyökerei 

 

„A költő hiszi, hogy hatalma van. Ez eredendő vonás. Történelmünk kezdetén a 

varázsló  költő is volt. Hatalma volt a közösségen, sőt, hitte, erőt vesz a természeten” 

(Nagy László
15

). 

A költészet és a mágia szoros rokonságának kifejezésével a romantika fellépése 

óta gyakran találkozunk. A romantikus költő beavatott, mélységes titkok tudója. A kor 

mágikus-alkimista regénye Az arany virágcserép, melyben Hoffmann alkimista 

szimbólumok halmozásával egy új értelmezés lehetőségét veti fel (arany, kristálypalack, 

szalamandra). A szöveg megváltoztathatatlansága a mágia alaptörvénye. Anzelmus diák 

a Blagavad-Gíta másolásához baljóslatú tanácsot kap: „Egyetlen helytelen vonás (…) 

bajba dönti önt.” 
16

  

A francia szimbolisták költészetében újra előkerül ez a gondolat. „Jelképek 

erdején visz át az ember útja” – írja Baudelaire (Kapcsolatok). A mágikus világkép és a 

szimbolista költészet egyaránt azon az elképzelésen alapul, hogy a látható dolgok 

mögött mély, belső, titkos összefüggés van. József Attila éjszaka-versei a mágikus 

gondolkodás egyik jellegzetességére épülnek: a tárgyaknak lelke van, s a „látó”, a költő 

ezt felismeri. 

                                                           
15

 Interjú, 1965. Nagy László összegyűjtött versei. Magvető, Budapest, 1988. 724.  
16

 E.T.A. Hoffmann: Az arany virgcserép. Scuderi kisasszony. Szépirodalmi, Budapest, 1987, 77. 
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Vajon az írók ráéreztek arra, amit a tudományos kutatások is alátámasztani 

látszanak, nevezetesen, hogy a költői nyelv bizonyos elemei a mágikus szövegekre 

vezethetők vissza? 

 

 

A kérdés tudományos kutatása csak az ősköltészet mélyebb megismerése 

nyomán indult meg. A kutatók az úgynevezett „primitív” népeknél nem találkoztak az 

öncélú irodalom jelenségével. De találtak mágikus célokra használatos szövegeket, 

amelyek a költői nyelv ismérveit mutatták. A problémát azért is érdemes említeni, mivel 

ebben a fejezetben a mágia formái és a retorikai eszközök között vontam párhuzamot. 

Vitathatatlan a két rendszer közötti hasonlóság, ami többféleképpen magyarázható:   

- valóban a mágia az irodalom gyökere; vagy  

- közös, univerzális gondolkodási struktúrák képezik mindkettő alapját, 

de mindkettő külön fejlődés eredménye; vagy  

- a hosszú századokon keresztül való együttélés nyomán 

kölcsönhatásuk, egymásba fonódásuk hasonló formákat 

eredményezett. 

Voigt Vilmos A folklór esztétikájához (1972) című művének egyik alfejezetében 

elutasítja azt az álláspontot, hogy a kezdeti mágikus hiedelmek és praktitkák jelentették 

volna művészet legkorábbi formáinak egyedüli alapját: „A mágia nem játszik nagyobb 

szerepet a művészetek létrejöttében, mint például az osztály nélküli társadalmak 

leszármazási-rokosági rendszere, települési szisztémája, mindennapos termelési 

gyakorlata, korcsoportok és nemek közötti munkamegosztása, vagy egy későbbi fokon 

etikává formálódó társadalmi szokásai” (1972, 67). 

Kelemen Péter (1988) ellenben egyenesen úgy tartja, hogy a művészi szövegben 

meghatározó szerepet betöltő stíluseszközök eredete a mágiában keresendő. A 

hasonlóságon alapuló mágikus szövegekben fejlődött ki a hasonlat és a metafora, az 

érintkezési mágiából pedig a rész-egész viszonyon alapuló stíluseszközök (1988, 27). 

Az animizmus, melynek alapgondolata az, hogy a dolgoknak „lelke van”, lett a 

megszemélyesítés gyökere. Az alakzatok, melyeket a szépirodalmi szövegek 

eszközeiként tartunk számon (alliteráció, figura etymologica, halmozás), pontosan 
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körülhatárolható mágikus funkciót töltöttek be. Összefoglalásul megállapítja, hogy „a 

tudomány és a művészet kezdetei bontakoznak a mágikus gyakorlatban” (1988, 32). 

Fónagy Iván hasonló gondolatmenetet követ: a hasonlat, a metafora és a 

metonímia eredetét a mágiában jelöli meg: 

„A hasonlat esztétikai funkcióját messze megelőzi a gyakorlati cél. A mágikus 

kultúrákban a hasonlat a gyógyítás, a termelés, a fajfenntartás szolgálatában áll. (…) A 

varázsige a továbbiakban imává, a mágikus érvényű hasonlat óhajjá gyöngül” (1999, 

267). „A metafora és a metonímia (és szinekdoché) képezi az alapját a paleotikumtól 

napjainkig a mágikus praxis két alapvető formájának, az imitatív és a tapadásos 

mágiának” (1999,  234). 

Az irodalom (művészetek, tudomány, vallás) és a mágia kapcsolatának további 

kutatása valószínűleg megerősíti azt a feltételezést, hogy kultúránk sokkal több rejtett 

hajszálgyökérrel kapcsolódik az elfeledett mágikus világképhez, mint azt korábban 

gondoltuk volna. 

Nagy László ráolvasás-imitációjában a nyelvi mágia ősi eszközei élednek újjá. A 

példa a mágia és a művészet közti határvonalat mossa el, és visszaadja a stíluseszközök 

eredeti, mágikus funkcióját. Sajátos metamorfózisnak lehetünk tanúi a költemény 

olvasása közben, amely egyedi, XX. századi műalkotás, és egyben szabályos ráolvasás 

annak minden eszközével (2. melléklet). 
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IV. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉS 

 

1. A mágikus  szöveg kommunikációs modellje 

 

A klasszikusnak számító, de több szempontból kritizált jakobsoni 

kommunikációs alapmodell nemcsak a nyelv, hanem a kultúra más területein is 

alkalmazható. Éppen egyszerűsége és széleskörű alkalmazhatósága miatt a verbális 

kommunikáció kérdéseire nem ad kielégítő választ. Ezért célszerűbbnek látom egy 

olyan  – ugyan kevésbé univerzális – séma alkalmazását, amely többnyire a verbális 

közlésfolyamat eseteit fedi le, de ezek struktúráltabb elemzését teszi lehetővé.  A Dell 

Hymes által ajánlott tényezők markánsabban kötődnek a társadalmi struktúrákhoz, a 

tényezők megnövekedett száma és differenciáltabb körülhatárolása révén alaposabb és 

finomabb megfigyelésekre van mód.  

Hymes a nyelvek genetikus, területi és szerkezet szerint való csoportosítása 

mellett fontosnak tartja a funkcionális csoportosítást, vagyis annak vizsgálatát, hogy a 

„közös használati mód és társadalmi funkciók tekintetében a nyelvek milyen vonásokra 

tesznek szert” (Hymes 1992, 92). Ha a nyelvtan elméletének egyetemes kifejezései 

vannak, szerinte a nyelvhasználat elméletének is egyetemes kifejezésekkel kell 

dolgoznia. A beszéd egyetemesen jellemző dimenzióinak feldolgozásához, a beszélés 

néprajzának (etnography of communication) leírásához készítette a beszédesemény 

összetevőit tartalmazó alapmodellt.  

Hymes beszédmodellje (speaking-model, a speaking szó betűiből könnyen 

felidézhető) nyolc alaptényezőből áll, amelyek még tovább differenciálhatók: 
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S 
beszédhelyzet 

situation 

színhely (setting) 

elrendezés (scene) 

 

P 
résztvevők 

participants 

beszélő, feladó (speaker or sender) 

címző (adressor) 

hallgató, felvevő (hearer, receiver) 

címzett (adresse) 

 

E 
célok 

ends 

szándékok – kimenetelek  (purposes – outcomes) 

szándékok – célok (purposes – goals) 

 

A 
aktusszekvenciák 

act sequences 

az üzenet formája (message form) 

az üzenet tartalma (message content) 

 

K 
kulcs 

key 

 

I 
eszközök 

instruments 

csatorna (channel) 

beszédformák (forms of speech) 

 

N 
normák 

norms 

az interakció normái (norms of interaction) 

Értelmezési normák (norms of interpretation) 

 

G 
műfaj 

genre 

 

(Források: Hymes 1972, 35–71; 1997, 458–495; Duranti 2000, 288). 

 

„Egy nyelv jegyeinek jelentősége nem állapítható meg anélkül – írja –, hogy 

azok szociális mátrixát ismernénk. (…) A szociolingvisztikai kutatás számára tehát 

nemcsak a funkciók sokféleségének, problematikus státuszának felismerése fontos, 

hanem az is, hogy a funkcionális kérdések, a szociális jelentés és szerepe kérdései 

alkossák a kiindulópontot (Hymes 1973, 493–4). A nyelvészeti módszerek és 

események alapján a társadalmi elméletet újra fel lehetne építeni, valamint a 

nyelvelméletet is társadalmi alapon” (1973, 286). 

Ilyen értelemben Hymes modellje a szociális szempontokat nélkülöző Jakobson-

modell kritikája és kiegészítése is egyben, amellyel a mágikus funkciót betöltő szövegek  

leírhatók. 

 

1.1. Beszédhelyzet   

 

A szituáció Hymes értelmezésében tartalmazza a beszédesemény 

megvalósulásának konkrét helyét, idejét és körülményeit (scene), és a 

szövegkontextuson belül értelmezhető, a szöveg világának megfelelő „belső” időt és 
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teret (psychological setting, Hymes 1972, 60). Ez a megkülönböztetés az epikus keretet 

tartalmazó mágikus szövegek esetében különösen fontossá válik (VI. fejezet). 

A rítus bármely definíciója magában foglalja a pontos idő és hely kijelölésének 

fontosságát: „a rítus végrehajtásának pillanata gondosan meg van szabva (Mauss 2000, 

86); a mágikus szertartást nem akárhol, hanem az erre alkalmas helyeken végzik” 

(Mauss 2000, 87). A magyar folklórban azonban meglepően csekély figyelmet 

fordítanak a mágikus beszédesemény helyének és idejének kiválasztására. A mágikus 

szöveg vagy krízishelyzetben (betegség, rossz idő) hangzik el, vagy az adott 

munkavégzés ideje határozza meg a szöveg elhangzásának idejét (kenyérsütés, vetés, 

aratás stb). „Mivel a mágia alkalmait nem a »mágus« maga választja ki, hanem a 

külvilágból jövő események szabják meg, a mágia a legváratlanabb körülményekhez 

alkalmazkodik szertartásaiban. A mágikus gyakorlat alkalomszerű sokféleségét csak 

fokozza az a tény, hogy nincsen szigorúan papi kaszthoz kötve, hanem bizonyos 

korlátok között mindenki végzi, vagy legalábbis végezheti” (Voigt 1972: 69). 

Az eskünek, az áldásnak, a káromkodásnak, a ráolvasásnak nincs kötött helye és 

ideje: a szükségszerűség hívja életre őket, többnyire azonnal. A mágikus idő és tér 

sokkal inkább a szövegek belső világában érvényesül. A mágikus szöveg ritualizáltsága 

– az általunk vizsgált korpuszt tekintve – tehát általában nem elmondás körülményeinek 

meghatározottságában, sokkal inkább magatartásformákban és a szöveg kötöttségében 

nyilatkozik meg. 

A kötött hely és idő csak szórványosan jelenik meg néhány ráolvasó és 

archaikus népi imádság kapcsán: 

 

 „Akkor kell próbálni, mikor a hold tele van. Pénteki nap is (jó), még az is” 

(Erdélyi 1999, 111). 

 Az archaikus népi imádságok egy részének „címe” utal az elvégzés idejére, pl. 

Pénteki imádság. Természetesen az imát máskor is el lehet végezni (és el is 

végzik), de a pénteki napon elmondott ima hatása – misztikus konnotációinál 

fogva – ilyenkor biztosabb. 

 Az archaikus népi imádságok záradéka, a sokféle variációban előforduló „este 

lefektiben, reggel felkeltiben” mondott imádság különleges lelki javakat 
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biztosít. A kötött imarend betartása a bűnök eltörlését, hét halálos bűn 

megbocsátását, vagy biztos üdvözülést eredményez. 

 Néhány ráolvasásunk témájánál fogva kötődik meghatározott időhöz, 

legtöbbször az újholdhoz: 

„Új hold, új király, 

hìvnak engem lakodalomba, 

de addig el nem megyek, 

mìg szemölcsömet el nem veszed.” (Pócs 1986, 140; Szekszárd) 

 

Az első három példa imafunkciót (is) betöltő szövegekhez kapcsolódik, amelyek 

mágikus funkcióját gyakran csupán ezek a tényezők (záradék, cím vagy kommentár) 

jelzik. Az archaikus népi imákat gyakrabban végzik helytől és időtől függetlenül: 

„amerre én mentem, mindig ezt köllött mondani” (Erdélyi 1999, 138). 

A belső (szövegkontextusok belüli) idő és tér (setting) teljesebb képet mutat. A 

mágikus aktus a profán világból való kilépéssel kezdődik, ahol más szabályok 

működnek.  Legösszetettebb mágikus szövegeinkben az esemény szent, kozmikus 

időben zajlik. Az idő megjelölése a szöveg elején van, ez biztosítja az átlépést egy más 

minőségű (szakrális) térbe és időbe:  

 

„Mikor az Úrjézus a földön járt…” (Erdélyi 1999, 279; Nógrádmegyer), 

„Vronck xrc ſamar hatan Jhrlamba /Jherusalemba/ ha menth…”  

(3. Bagonyai Ráolvasás) 

A ráolvasások epikus kerete általában a gyógyítás prototípusát írja le: ez az 

esemény a szent időben zajlik (setting), a szövegek másik fele a konkrét helyre és időre 

utal: a jelenlevő betegre, akire az imát ráolvassák (scene).  Ezek az imádságok tehát 

nemcsak egymásra rétegződve, hanem egymásutániságban is tartalmazzák a setting és 

scene elemeit: 
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Mikor Krisztus Urunk a földön járt 

Szűz Mária vizet vetett az ő szent fiának 

Ágokból,  Bogokból,  Virágokból, 

Használt a kis Jézuskának 
S

zín
h

ely 

S
E

T
T

IN
G

 

 S
za

krá
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ő
 

Úgy használjon az én vìzvetésem is tenéked Ilona, 

Mint a Szűz Máriáé használt a kis Jézuskának. 

 

(Erdélyi 1999, 111; Hadikfalva ) 
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A ráolvasásokban és archaikus népi imádságokban megjelenített helyek nem 

konkrét értelműek, hanem misztikusan-mágikusan telítettek. A ház négy sarka, ajtaja és 

ablaka főként defenzìv jegyekkel együtt fordul elő (őrzőangyal, szentek), a gonosz 

ugyanis itt tud beférkőzni az intim szférába. Mágikus helynek kell felfognunk a 

fenyegetésekben előforduló, az ártó erők kívánt úticéljának megjelölt  tenger fenekét, a 

magas kősziklákat. A hely megjelölését rendszerint egy mellékmondat követi: „ahol az 

óutáriszentséget nem használják”, „ahol kovászos kenyérrel nem élnek”, ezek a 

megjegyzések elátkozott vidékek képzetét keltik, ahol az embert, a lakott világot többé 

nem háborgatják. 

 

1.2. Résztvevők  

 

A mágikus szövegtípusok esetében különös jelentősége van annak, hogy Hymes 

a  Jakobson által megjelölt vevőt cìmzettre és felvevőre, az adót pedig cìmzőre és 

beszélőre (feladóra) bontotta. A címzett itt ritkább esetben ember, sokkal inkább 

betegség, tárgy, természeti jelenség vagy szellemi lény.  

A címzett és felvevő sajátos viszonya és különbsége leginkább a gyógyító 

eljárásokban érhető tetten. A ráolvasások címzettje a betegség, felvevője elsősorban 

szintén a betegség. A beteg ebben a szituációban passzív szerepet játszik. A gyógyító 

eljárásoknál a szöveg mind a címzettre (betegség), mind a felvevőre (beteg) hatást 

gyakorol. Az a feladó, aki hisz a szó gyógyító erejében, joggal feltételezi, hogy az 

üzenet valódi címzettje és felvevője a betegség. Az ő szemszögéből mindegy, hogy a 

beteg – vagyis a felvevő – hallja vagy érti-e a szöveget, az ő esetében értelmetlen a 
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betegről mint címzettről és felvevőről beszélni. A mágikus szövegvilágon belül 

megegyezik a címzett és a felvevő: mindkettő a szöveg által megszólított szellemi lény.  

Más nézőpontból – például egy pszichológus szemével nézve (aki nem vesz 

részt a kommunikációban), aki abban hisz, hogy a ráimádkozás helyrebillenti a beteg 

pszichikai és ennek következményeképp fizikai egyensúlyát is – másképp épülnek fel 

ezek a tényezők. A pszichológus szerint a beteg – csupán azért, mert hisz a szavak által 

előidézhető gyógyulásban – valóban javulásnak indul, hite önmagát beteljesítő 

jóslatként működik. Ilyen szemszögből nézve szó sincs szellemi lényekről. A szöveg 

felvevője és címzettje egyaránt a beteg. A „felvilágosult” ember tehát abszurdnak tartja 

azt, ami az előző adó szemében teljesen reális, ez az oka a tényezők átrendeződésének.    

A címző és a feladó személye is elkülönülhet bizonyos mágikus 

szövegtípusoknál. Az archaikus népi imádságok esetenként visszatérő „ezt bizonnyal az 

Úr Jézus maga mondta”, vagy „ez a Jézus imádsága” vagy „maga Jézus hagyta” 

formulái címzőként Jézust jelölik meg, vagyis a feladó (beszélő) egy felsőbb hatalomra 

hivatkozva mondja szavait. Az ebbe a csoportba tartozó imádságok analógia-részét is 

felfoghatjuk így. A szamaracskája lábacskáját gyógyító Jézus szavai párhuzamosan, a 

történet elmondásával egyidőben már a betegre is hatnak: 

 

„Hus hushoz  

Vér vérhez  

Csont csonthoz 

In  inhez  

Forrjon vissza” (Erdélyi 1999, 122; Mindszent).  

 

A résztvevők a második merseburgi ráolvasás-típusú szövegekben 

következőképpen viszonyulnak egymáshoz: 

 

CÍMZŐ = Jézus CÍMZETT = betegség, ill. beteg testrészek) 

FELADÓ = az ima elmondója FELVEVŐ = a betegség (a beteg az eljárásnak csak 

passzív résztvevője) 

 

Az alábbi példában a címző és a feladó azonban nem különbözik egymástól:  
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„Hová mész, te rontó Pál  

Hatvanhét családoddal és hetvenhét unokáddal? 

Elmék ennek a kis Jancsikának  Piros vérit szìvni, 

Szálkás húsát szaggatni, Apját, anyját nyugtalanìtani. 

Ne menjél el Rontó Pál  Ennek a kis Jancsikának 

Piros vérit szìvni, Szálkás húsát szaggatni,  

Apját, anyját nyugtalanìtani, Hanem gyere, menjünk el 

A Szentháromság templomba.” (Erdélyi 1999, 118–9; Apátfalva) 

 

CÍMZŐ = az ima elmondója CÍMZETT= a megszemélyesített betegség 

FELADÓ = az ima elmondója FELVEVŐ = betegség (a beteg az eljárás 

passzív résztvevője) 

 

Lotman szerint a szakrális szöveg (pl. ráolvasás, varázsmese) ÉN–Ő tìpusú 

kommunikációnak álcázza magát, noha itt nincs szó másról, mint az autokommunikáció 

egy sajátos esetéről. A címző és a címzett külön-személyűségét puszta illúziónak tartja 

(Lotman 1994, 32), s ezzel megkérdőjelezi a hit élményének realitását.  A szakrális 

kommunikáció több fajtájának (például az imának) természetesen van 

autokommunikatív aspektusa („nekem az az élet, ha imádkozhatok vagy énekelhetek”, 

Erdélyi 1999, 73). A mágikus szövegek egyéb típusaiban még inkább kizárható az 

autokommunikáció lehetősége (pl. a ráolvasásoknál), mivel az adatok szerint a beszélő 

és a felvevő személye általában különböző. Az átoknál és áldásnál egyenesen 

értelmetlen ÉN–ÉN tìpusú kommunikációról beszélni. A káromkodásnak (mint 

feszültségoldásnak, fájdalomeltávolításnak) viszont biztosan értelmezhető egy ilyen 

aspektusa is. 

A címző vagy feladó nem feltétlenül élő személy. A mágikus hatás élettelen 

tárgyból vagy holttestből is kiindulhat. Az adó lehetséges élettelen volta 

megkülönbözteti a mágikus aktust más kommunikációs formáktól. A kommunikációt a 

mágikus eljárások esetében tehát tágabb értelemben kell kezelnünk, ahol „lényegtelen, 

hogy a forrás élő vagy élettelen rendszer, illetve  hogy tudatos vagy nem tudatos módon 

közvetíti a szignálokat” (Nyomárkay 2000, 6).   
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A mágikus tárgyak élőlényként viselkednek. A homo magicus jeladónak 

foghatja fel a világ minden dolgát és jelenségét. Nem csak élő ember tud hatást 

gyakorolni rá, hanem a bolygók állása, a dátumok, az élő és élettelen környezet minden 

eleme. A mágikus ember számára nincs élettelen anyag. A mágikus közlésfajtának nincs 

csak informatìv formája, mert feltételezi a visszajelzést és a címző tevékeny minőségét. 

 Az igézés-hiedelemkör példái között találunk olyanokat is, amelyekben a 

„címző” nincs tisztában mágikus hatalmával. A Csipkerózsika hercege nincs tudatában 

érintése, csókja mágikus erejének. Ha a szándéktalanságra hivatkozva kizárjuk ezeket a 

példákat a kommunikáció köréből, akkor egyszerű információ-átadássá minősítjük a 

mágia ezen formáit, vagyis éppen a lényegétől fosztjuk meg, a mögötte rejlő animizmus 

hitétől. 

A címzett vagy felvevő szintén lehet tárgy, jelenség vagy élőlény, aki a 

mechanizmus alanya, elszenvedője. Bizonyos esetekben jelen kell lennie az aktus 

színhelyén, esetleg az esemény résztvevője kell, hogy legyen. A rontó varázslatok 

többségében kívánatosabb a címzett távolléte, hogy gyanútlansága révén ne legyen 

esélye a rontás elhárítására. 

Ha a címzett fizikailag nincs jelen, szükség van egy őt helyettesítő dologra 

(személyes tárgy, haj, köröm stb). A legkönnyebben hozzáférhető dolog a név, 

amelynek kimondásával létrejön a kapcsolat a térben vagy időben távol levőtől. 

 

1.3. Szándékok, célok  

 

A mágikus beszédmódot elsősorban funkciója, másodsorban formája 

különbözteti meg a hétköznapi beszédeseményektől. A nyelv funkciója egyenlő azzal a 

szándékkal, amely a beszédeseményt működésbe hozza.  

A mágikus beszéd célja az, hogy pusztán a szó erejével változást idézzen elő a 

fennálló helyzetben. A mágikus beszéd így alapvető funkcionális és formai 

hasonlóságokat mutat a manipuláció más nyelvi eszközeivel (pl. politikai beszéd, 

udvarlás, szülő és gyermek közötti párbeszéd). A közös vonásokat Malinowski is 

kiemeli (1965, 232–235): „…modern political oratory would probably yield a rich 

harvest of purely magical elements. Some of the least desirable of modern pseudo-

statesmen or gigantic politicanti have earned the titles of wisards or spell-binders. The 
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great leaders such as Hitler or Mussolini have achieved their influence primarily by the 

power of speech…” (Malinowski 1965, 238). 

A hétköznapi manipulációban a direkt megszólított egy másik személy. A 

mágikus kommunikációban a direkt megszólított egy szellemi lény, tárgy vagy élőlény, 

s csak a legritkább esetben ember (halottidézés vagy távollévő megidézése). De ez a 

kisszámú eset is elég okot ad arra, hogy ne a megszólított minősége alapján 

különböztessük meg egymástól a kétféle beszédmódot.  

A hétköznapi manipulációban a szó ereje nem önmagában hat. A szülő-gyermek 

kapcsolatban a közösen megélt tapasztalatok, a gyermek szülőre való ráutaltsága is 

közrejátszik abban, hogy a szülő a kimondott szó által elérje célját. A politikai 

beszédben szavak befolyásoló erejéhez járul a személyes szimpátia, a közös múlt, a 

hagyományok. A szó ezekben az esetekben a manipulatív hatásrendszer egyik 

legfontosabb, de nem kizárólagos eszköze. Másrészt, itt a nyelv szemantikai aspektusát 

is maximálisan figyelembe kell venni: az érthetetlen szövegek általában inkább 

akadályai, mint előmozdítói a kommunikatív cél elérésének.  

A mágikus nyelv viszont közvetlenül és kizárólag a szó erejével hat. A szó 

idegen és érthetetlen nyelven is működőképes, ereje nem – vagy nem elsősorban – a 

szemantikában keresendő. A manipulatív erő önmagában a szóban van, nem az általa 

felidézett jelentésekben, nem kimondója /leírója személyes tekintélyében. 

A mágikus szöveg elmondása mindig valamilyen konkrét cél érdekében történik, 

nem pszichológiai szükséglet, mint az ima. A cél általában egyéni (gyógyítás, szerelmi 

varázslás, termés biztosítása). A mágia másrészt társadalmi szabályozórendszer is, 

különösen olyan közösségekben, ahol máig is élő gyakorlat. Mauss szerint a mágiát 

kizárólag társadalmi kontextusban lehet értelmezni. „A  mágikus rítusok és maga az 

egész mágia mindenekelőtt hagyományos jelenség. A nem ismétlődő cselekedetek nem 

mágikusak. Nem mágikusak azok a cselekedetek sem, amelyeknek a hatékonyságában 

nem egy egész csoport hisz. A rítusok formája kiválóan továbbadható, a közvélemény 

pedig szentesíti azt. Ebből következik, hogy a szigorúan egyéni cselekedetek, mint 

például a játékosok egyéni babonás praktikái nem nevezhetők  mágikusnak” (Mauss 

2000, 59). A mágia kollektív jelenség. A tabu megsértése veszélyt jelent az egész 

közösségre, csak ezzel magyarázható a káromkodás halállal való büntetése, és egyéb 

szankciók, például hamis eskü vagy rontó mágia esetén. A mágikus hiedelmekben egy 
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egész csoport osztozik, a mágikus eljárások hagyományozódnak. „…A mindenki által 

átérzett szükséglet mindenkinek a célt sugallja; e két elem között végtelen számú köztes 

elem lehet (ebből fakad az azonos célból végzett rítusok rendkívüli változatossága); 

ezek között választani kell; e választás pedig vagy a hagyományon, vagy egy híres 

varázsló tekintélyén, vagy az egész csoport egybehangzó és kíméletlen nyomásán 

alapszik” (Mauss 2000, 168). 

 

1.4. Az üzenet tartalma és formája 

 

Hymes szerint a beszéddel foglalkozó kutatók mindig nagyobb érdeklődést 

mutattak az üzenet tartalma iránt, többnyire a forma rovására. Szkeptikusan viszonyul 

ahhoz a nyelvészeti közhelyhez, hogy „az elmondás mikéntje része annak, amit 

mondanak általa” (…) Szerinte „a kifejezési eszközök meghatározzák, néha 

szabályozzák a tartalmat” (1997, 482). Az utóbbi kijelentés a mágikus nyelv esetében 

még inkább igaz. A formára nem tekinthetünk úgy, mint a tartalom által meghatározott, 

önműködő törvények szerint szerveződő jelenségre. Egyrészt azért, mert a szövegek egy 

részében a tartalom megfoghatatlan (értelmetlen szövegek), miközben a forma szigorú 

szabályosságot mutat. Máskor a mágikus tartalom nem elsősorban a szemantika által 

fejeződik ki, hanem rituális szövegekre jellemző formai jegyek jelzik (pl. az ismétlések 

különböző fajtái, párhuzamosság, ellentétesség, fokozás, csökkentés, kihagyás stb).  

 

1.5. Kulcs  

 

A kulcs jelenti azt a légkört, tónust, módot, amelyben az interakció létrejön. 

Hymes szerint ez nagyjából a grammatikai modalitásnak felel meg. Minden 

beszédszituációhoz tartozik valamilyen kulcs, vagy azok egy csoportja, amely(ek) a 

társadalmi elvárásoknak megfelel(nek). A mágikus szövegek esetében ezt rituális 

komolyságnak nevezhetjük (ritual seriousness, Hymes 1972, 67). A kulcs szorosan 

összefügg a kommunikáció más tényezőivel: az ünnepélyesség megmutatkozhat például 

a résztvevők viselkedésében, az üzenet továbbítására kiválasztott kódban (pl. latin 

nyelv), beszédmódban, sőt, olyan beszéden kívüli tényezőkben is, mint a színhely 
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feldíszítettsége vagy az ünnepi ruházat. Emellett természetesen mindig megvan az a 

lehetőség, hogy a résztvevők az elvárttól eltérő kulcsot válasszanak. Konkrét 

beszédszituációkban a csoport tagjai biztonsággal el tudják dönteni, hogy a választott 

kulcs kötelező, illendő, elfogadható, vagy tiltott.  

A mágikus interakciókban a kulcs tekintetében jóval kevesebb számú alternatíva 

áll rendelkezésre, mint a más esetekben. A nem előírt kulcs alkalmazása a mágikus 

interakcióban az egész aktus sikerét veszélyeztetheti, ezért ezekben az esetekben 

leginkább csak kötelező és tiltott kulcsokról beszélhetünk.  

 

1.6. Eszközök: csatorna, kód, regiszter  

 

A csatornát kétféleképpen kell értelmeznünk, hiszen a mágikus eljárások során 

nem csak, sőt elsődlegesen nem fizikai, hanem misztikus csatorna is működésbe lép. 

Frazer szerint az impulzus az adó és vevő között „olyan úton-módon vivődik át, amelyet 

a láthatatlan éter egy fajtájának gondolhatunk el” (Frazer 1998, 22).  Ez a csatorna a 

kívülálló szemében abszurditás, a mágikus világképen belül értelmezve kétségbe 

vonhatatlan valóság. A kétféle csatornafogalom hasonlít Hymes setting és scene 

megkülönböztetéséhez. Ahogy a scene a látható, meghatározható, konkrét és valós időt 

és helyet jelenti a mágikus tevékenység kozmikus „szent idejével” szemben, úgy a 

mechanikus úton működő auditív, vizuális vagy érintéses csatorna mellett a mágikus 

tevékenység résztvevője feltételez egy láthatatlan, nem fizikai csatornát, amely a 

mágikus hatóerőt továbbítja. Ha a fizikai csatornák nem is működnek (pl. a felvevő vak, 

süket, vagy alszik) a mágikus csatorna akkor is működésbe lép a helyesen végzett rítus 

esetében. A szakrális kommunikáció csatornáit Lovász Irén a következőképpen foglalja 

össze: 

verbális 

nem verbális vokális (zene, ritmus) 

csend (meditáció) 

mimika 

tekintet 

szag (tömjén) 

mozgás 

gesztusok (összekulcsolt kéz) 

testtartás (meghajlás) 

térközszabályozás 

kinezikus (tánc, körmenet) 

érintés (szent szobor) 
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kulturális szignálok ruha, haj, jelvény 

      (Lovász 1994, 4.) 

 

A kód vizsgálatának arra kell választ adnia, hogy van-e a verbális mágikus 

kommunikációnak speciális nyelve. A profán szövegekkel való egybevetés rámutat a 

legfőbb jellemzőkre, de bizonyos módosításokat is kell majd eszközölnünk, hiszen a 

szövegek között találunk olyanokat is, amelyek sem formailag (tehát a kódot tekintve), 

sem tartalmilag, csak funkciójuk tekintetében különböznek a profán szövegektől          

(IV. 3. pont). A mágikus nyelvi kóddal kapcsolatban a legfontosabb kérdések a 

következők: 

 

 A mágikus nyelvi kód alapelemei azonosak-e a köznyelv kódjával? 

 Ha igen, mutatkoznak-e különbségek a felhasznált elemek arányait, 

elrendezését tekintve? 

 Ha nem, milyen más kód használatos a mágikus szövegben, és miért van 

szükség eltérő nyelvi kód alkalmazására? 

 Vannak-e speciális kódhasználati jellemzők (pl. a nyelv zenei eszközei)? 

 

A mágikus szövegek sok kultúrában a köznyelvitől teljesen eltérő nyelvi 

jelrendszerbe illeszkednek. Ha a mágikus eljárásban használatos nyelvi kód eltér a 

köznyelvitől, akkor  

- az egy másik természetes nyelv, 

- vagy a saját anyanyelv egy archaikusabb, már érthetetlenné vált változata, 

- vagy egy mesterséges, különleges szabályok (pl. számszimbolika) alapján 

felépített jelrendszer. 

 

A másik természetes nyelv használatát az indokolja, hogy magasabb státuszú, 

„szent” nyelvről van szó. Az ókori görögök számára a mágia nyelve az egyiptomi 

(mágikus eljárásaik egy részét is az egyiptomiaktól vették át), a rómaiak számára a 

görög, a középkori európai nemzetek számára pedig a héber vagy a latin. A latin az 

egyház, a héber a Biblia nyelve, s ez különös misztikus tartalommal tölti meg – akár 

jelentéstől függetlenül is – önmagában a nyelvi jelrendszert. A Pócs (1985/86) által 

összegyűjtött ráolvasások között felbukkan több latin nyelvű, vagy latint imitáló szöveg. 
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Ezek a szövegek a nyelv révén sajátosan érintkeznek a szentséggel és Istennel, 

érthetetlenségük még inkább növeli a mágikus hatást. 

Az egyiptomi hieroglifák ismerete a mágikus tudást őrző papság intézményéhez 

kötődött. Az idők folytán a hieroglifák egyszerűsödtek, kialakult az írásrendszernek egy 

könnyebben elsajátítható formája, de a mágikus szövegeket ősi hieroglifák formájában 

jegyezték továbbra is. Ily módon az írott nyelv egy archaikusabb változata őrizte meg a 

mágikus szövegeket. Az ókori akkád varázsszövegek értelme a nyelv változása folytán 

elhomályosult, s ettől még hatásosabbnak tartották őket. 

 

„Nem értem én az emberi beszédet, 

és nem beszélem a te nyelvedet”. 

 

Mintha azt az ősi hiedelmet fogalmazná meg Pilinszky az Apokrifben, amely a 

homo magicus számára nyilvánvalónak tűnhetett: az isteni nyelv nem azonos az emberi 

nyelvvel, a természetfeletti erőkhöz valamilyen más, titkos, sejtelmes nyelven kell 

fordulni. 

A harmadik esetben mesterséges, szimbolikus nyelvet teremtenek a mágikus 

eljárások számára. Egyszerűbb esetben ez puszta halandzsa, máskor szigorú struktúrájú 

betű-, szó-, mondat- vagy számalakzat, s általában a számmisztika, az ismétlés, a 

növekedés vagy a fogyás elvén alapulnak. 

A fenti esetekben a mágia nyelve különbözik a profán nyelvtől. A magyar 

nyelvű anyagot vizsgálva inkább azt találjuk, hogy a mágikus nyelv a köznyelv elemeit 

használja fel, bár speciális módon.   

Ha létezne olyan szövegtípus, „melyet idő el nem ronthat”, legnyomósabb okkal 

a mágikus-rituális szövegeket jelölhetnénk erre a posztra. Legmakacsabbul ezek állnak 

ellen a nyelvi változásoknak, szilárdan őrzik formájukat évszázadokon keresztül is. Az 

egyházi tiltás nemcsak elfeledtetett, eltüntetett sok mágikus szöveget; a fennmaradó 

formák érintetlenségét ugyanez az egyházi tiltás biztosította. A nem nyilvánosan 

használt szövegek kevésbé vannak kitéve a változásoknak. Talán ez a magyarázata 

annak, hogy a legrégebbi nyelvemlékekből ismert szavak, fordulatok fel-felbukkannak a 

századokon keresztül búvópatakként élő szóbeli műfajokban (Erdélyi 1999, 343). Ezek 

a hasonlóságok rámutatnak az archaikus-mágikus szövegfajták szívósságára, megőrző 
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erejére. A teljesen vagy részben mágikus szövegek egy archaikusabb nyelvállapotot 

őriznek meg; a megváltoztathatatlanság íratlan szabálya és a tiltás egyaránt elősegítette, 

hogy ezek a szövegek eredeti formájukban fennmaradjanak.  

Általános szociolingvisztikai törvényszerűség, hogy kétnyelvű közösségekben a 

funkciók megoszlanak a két nyelv között. Táncos Vilmos a moldvai csángóknál figyelte 

meg, hogy a kétnyelvűség utolsó fázisa, az anyanyelv pragmatikai zsugorodásának 

végső állapota az (Kiss 1995, 222), amikor minden színtéren az új, domináns nyelvet 

használják, de az imádkozás nyelvének megmarad a gyengülő helyzetű nyelv (Kiss 

1995, 221), ebben az esetben a magyar. „Mivel az archaikus imákat nem lehet 

románokkal helyettesíteni, és közvetlen módon nem hat rájuk a hivatalos egyház, ezért 

ez a folklórműfaj még a nyelvi váltásnak ezen a fokán is megőrzi helyét az 

imarepertoáron belül. Olykor épp ezek az imaszövegek bizonyulnak a 

legszívósabbaknak: megesik, hogy esetenként még a Miatyánk, Üdvözlégy elfelejtése is 

hamarabb bekövetkezik, mint egy-egy pénteki imádságé” (Tánczos 2001, 267).  

 

1.7. Az interakció és az interpretáció normái   

 

„Az interakció normái csak a társadalmi struktúra elemzésével magyarázhatók 

meg” – írja Hymes (1997, 488). Olyan társadalmilag elfogadott szabályokról, irányító 

mintákról van itt szó, mint például hogy milyen sorrendben szólalhatnak meg a 

résztvevők, milyen módokon szakítható meg és indítható újra a kommunikáció, hol van 

ideje a hallgatásnak stb. A hétköznapi beszédesemények normáinak ismerete a 

kommunikatív kompetencia függvénye.  

A mágikus interakció normái nem írhatók le általánosságban: minden 

közösségben, sőt műfajonként is más-más szabályok irányítják. Továbbá, egy aktushoz 

többféle norma is kapcsolódhat (pl. esküvésnél: szívre tett kéz, felfelé mutató ujjak, 

térdelés, feszületre tett kéz; áldásnál: a megáldott feje fölé tartott kéz, vagy a szenteltvíz 

megfelelő irányba való szétszórása).  

Az interpretáció kérdései jóval összetettebbek. Vajon a mágikus eljárásokat élő 

gyakorlatként használó csoport tagjai felismerik-e a mágikus szöveg teljes 

szemantikáját? Ebben a kérdésfelvetésben több a tudományos gőg, mint a 

helyénvalóság. A mágikus szövegek interpretációit antropológusok és nyelvészek 
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hozzák létre. Ha el is tekintünk azoktól a helyzetektől, amikor a mágikus eljárás a 

csoport tagjai számára ismeretlen nyelven folyik, akkor is arra a megállapításra kell 

jutnunk, hogy az üzenet értelmezése a használók számára mellékes az üzenet 

funkciójához képest. A felismert szemantikájú szövegben lévő ismeretlen szavak nem 

kérdőjelezik meg a szöveg mágikus erejébe vetett hitet: „Nem tudta megmagyarázni 

úgyszintén a »zohárszék« értelmét sem. A régieknek a szótagjik lehet, nem tudom, mi 

lehet. Régen vót ” (Erdélyi 1999, 208). 

„- És ez a Dami(l)on? 

- Ezt csak ìgy, ìgy tanútam. Nem tudom.” (Erdélyi 1999, 96) 

 

Malinowski azt állítja, hogy a ráolvasások esetében a jelentés azonos a 

funkcióval („…since to us meaning is equal to the function of words within the context 

of situation”; Malinowski 1965, 223).   A mágikus szövegek etimológiai, grammatikai, 

stilisztikai jelentésrétegei csak a kutató számára érdekesek, a használó számára sokkal 

inkább az emocionális töltet teszi jelentéstelítetté a szöveget.  

Tánczos  hosszan foglalkozik a rituális szövegek szemantikai jellegével: „vajon 

a népi kultúrák aszemantikus, tisztán szintagmatikus szerkezeteinek létrejöttekor 

valóban teljesen megszakad-e a szemantikai kapcsolat azokkal az elsődleges 

tartalmakkal, amelyek ezeket a szerkezeteket voltaképpen létrehozzák? (…) Az említett 

kapcsolat – ha létezett is valaha – idővel valóban végképp megszakadt (Tánczos 2001, 

24). Marót Károly szerint  „a népi kultúra szimbolikus megnyilvánulásainak jelentései 

nem az idő folyamán ››homályosultak el‹‹, hanem mindig is ››homályosak‹‹ voltak, 

azaz a rítusnak soha nem volt világos, fogalmilag megragadható jelentése” (Marót 1940,  

154). 

A mágikus szövegek verbális automatizmusként élnek a nyelvhasználók 

tudatában, vagyis nem beszédprodukcióként, hanem reprodukcióként értelmezhetjük 

őket. A beszédprodukció megvalósulási folyamata a pragmatikai szinttől indul: először 

a cél fogalmazódik meg, vele egyidőben vagy utána a közlés szemantikai aspektusa, s 

végül, szinte a kimondással egyidőben születik meg a nyelvi forma. A szövegszintek 

megvalósulási sorrendje tehát: 1. pragmatika, 2. szemantika 3. grammatika 

(Eysenck/Keane 1997, 355–357). A mágikus szövegek reprodukálása elsődlegesen 

szintén a cél körülhatárolását feltételezi, de a grammatikai forma előre kész (a mágikus 
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aktus csak annyira szövegközpontú, hogy a szöveg hibátlan reprodukálása a sikeresség 

feltétele), a szemantika azonban végképp háttérbe szorul, mert a kommunikáció 

sikerességének nem feltétele a teljes körű interpretáció (a sorrend tehát megváltozik: 1. 

pragmatika, 2. grammatika, 3. szemantika).  

 

1.8. Műfaj  

  

Hymes a beszédetnográfiai alapvetés utolsó komponenseként a műfajt (genre) 

jelöli meg. A verbális mágia különböző szövegtípusai nem alkotnak élesen 

körülhatárolható, lezárt csoportokat, sokkal inkább Geeraerts (1997) centrum-periféria 

elve alapján rendszerezhetjük őket. A ráolvasás a centrumhoz közelebb helyezkedik el, 

mint a kettős funkciójú archaikus népi imádságok és epikus ráolvasó imák. A 

szitkozódás, átkozódás és káromkodás, bár eredetében sok szállal kapcsolódik a 

mágiához, ma már csak ritka esetben tölt be elsődlegesen mágikus funkciót. A mágikus 

funkciójú szövegtípusok sokfélesége lehetetlenné teszi, hogy egy egyszerűsített 

beszédmodellben foglaljuk össze jellegzetességeiket, de az egyes szövegtípusok 

leírásánál Hymes szempontjai sikerrel alkalmazhatók. 

 

A számos Jakobson-kommentár és a kommunikációelmélet története közé ugyan 

nem tehetünk egyenlőségjelet, de bizonyos, hogy az újabb elméletek inkább 

támaszkodnak Jakobson modelljére, kiegészítik, semmint hogy radikálisan 

megváltoztatnák azt. A kommunikáció egyes tényezőihez kötött nyelvi funkciók 

elmélete termékenyen hatott a nyelv különböző, társadalmi szempontokat előtérbe 

helyező vizsgálataira. Hymes modellje a verbális kommunikáció alaposabb, 

részletesebb elemzését tette lehetővé, kiváltképp a szövegnyelvészeti kutatásokban. 
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2. A mágikus nyelvi funkció 

 

Halliday a Language Structure and Language Function című művében rámutat 

arra a tényre, hogy a különböző kultúrákban a nyelvi funkciók eltérő súllyal 

szerepelnek: „the functions are specific to culture” (Malmkjær 1991, 159). Bühler és 

Jakobson a nyelvi funkciókat a saját maguk által beszélt nyelv (nyelvek) alapján 

különítették el.  Ily módon nemcsak a nyelvi funkciókról, hanem a funkciók 

rendszerének leírásairól is bátran állíthatjuk, hogy kultúrspecifikusak. Így érthető, hogy 

a mágikus funkció miért nem szerepel az ismertebb leírásokban.  

A technikailag és gazdaságilag fejlett társadalmakban a mindennapi 

nyelvhasználat kis számú eleme tölt be mágikus funkciót, így semmi nem indokolta, 

hogy az alapfunkciók között szerepeljen. Külön értelmezésének lehetősége, sőt 

szükségessége akkor merült fel, amikor az európaitól erősen eltérő kultúrák nyelvi 

funkciói felé fordult a figyelem. A mágikus funkcióval Malinowski foglalkozott 

kimerítően a Coral Gardens and their Magic (1965) c. művében. A meghatározás 

problémáira érzékenyen mutat az a tény, hogy Malinowski sem teljesen önálló 

kategóriaként kezeli, hanem a pragmatikus funkcióval való összefüggésében értelmezi, 

Jakobson pedig egyenest beépíti a konatív funkcióba: „a mágikus varázsfunkció egy 

távollévő vagy élettelen harmadik személy átalakítása egy konatív közlemény 

címzettjévé” (Jakobson 1969, 219). 

Jakobson a kommunikáció hat tényezőjéhez a nyelvnek hat funkcióját rendeli: „a 

hat tényező mindegyike a nyelvnek más-más funkcióját határozza meg” (Jakobson 

1969, 217); az emotív a feladóra, a konatív a címzettre, a referenciális a kontextusra, a 

fatikus a csatornára, a metanyelvi a kódra, a poétikai funkció pedig az üzenetre irányul. 

A mágikus nyelvi funkció legfőbb célja valóban a címzett befolyásolása a 

beszélő céljainak megfelelően, így nem alap nélkül való a mágikus funkció konatívba 

való integrálása. Közös jellemző tehát a manipulatív cél, valamint a gyakori 

imperativus-forma.  „Egy üzenet szerkezete elsődlegesen az uralkodó funkciótól függ” 

– folytatja Jakobson (1969, 217). A közlés valódi szándékait vizsgálva 

megkérdőjelezhető, hogy a funkció és a nyelvi szerkezet között létezik-e egyértelmű 

nyelvi korreláció, ahogy Jakobson állítja. Bizonyos jellemző tendenciákat 

felfedezhetünk: a felkiáltásnak például mindig van érzelemkifejező aspektusa, a konatív 
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funkció gyakran fejeződik ki felszólító módban. Leírható-e a mágikus funkciót betöltő 

szövegek jellemző nyelvi szerkezete? Már csak azért is nemmel kell válaszolni erre a 

kérdésre, mert bármely nyelvi szerkezetet mutató szöveg mágikussá minősülhet a 

rituális használat révén (pl. a Biblia szövegrészei). Vagyis nem formája és tartalma, 

hanem speciális használati módja teszi mágikussá.  Megállapíthatjuk tehát, hogy a 

funkció elsősorban az alkalmazástól, a céltól függ, de ez nem zárja ki, hogy legyenek 

jellegzetes nyelvtani formái is. A mágikus nyelvi funkció kifejeződhet referenciális, 

konatív, vagy erősen poétikai jellegzetességeket mutató szövegekben: 

 

REFERENCI-

ÁLIS:   
„Aratok, aratok, „árpát aratok” (Pócs 1985/86, 155; Pusztasomorja), 

„Szemmel megverte,/ Szìvvel szerette” (Pócs 1985/86, 271; Bárdudvarnok), 

KONATÍV: „Álom, ingem meg ne csajj, 

pokol töllem töressél, 

ördög, töllem távozjál!” (Tánczos 2000, 331; Frumásza) 
POÉTIKAI: „Hálog hasadj meg a Krisztus szìve hasadásáért, 

Vér oszolj el a Krisztus vére hullásáért, 

Termés, oszolj el a sz. Mária szüzességéért” (Erdélyi 1999, 125; Lébény) 

 

Malinowski már említett tanulmányának egy fejezete (The Magical Word) a 

mágikus funkció meghatározására tett legátfogóbb kísérlet. Kiindulópontja az, hogy a 

szavak helyes használata, a név ismerete, a fejlettebb beszédformák használatának 

képessége hatalmat ad az embernek személyes cselekedetei limitált területén felül 

(1965, 235).   Többek között ezzel magyarázza a mágikus nyelv kétarcúságát: egyrészt a 

nyelv meglévő elemeiből építkezik, szabályos nyelvtani struktúrát mutat, érthetőségre 

törekszik és ebben rejlik pragmatikai manipulatív hatása; másrészt nonszensz 

(érthetetlen) szavakat használ, természetes zajok onomatopoetikus reprodukciójából 

épül fel, titokzatos és sejtelmes képzeteket közvetít – ez pedig a mágikus manipulatív 

hatás záloga. A mágikus és pragmatikus funkció összefüggése konkrétan megragadható 

abban a tényben, hogy a szavak helyes használata ugyanúgy feltétele a mágikus 

hatásnak, mint (empirikus értelemben) a kommunikáció sikerességének.  

Malinowski a mágiát nem formálisan, hanem a társadalomban és az egyéni 

létben betöltött funkciója felől határozza meg: „a mágia az emberi optimizmus és az 

alkotó vágyak intézményesített kifejezése, hogy (az ember) úrrá legyen a kételyeken és 
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pesszimizmuson. A verbális mágia ugyanis valótlan állítást tartalmaz, amely a realitás 

kontextusával direkt ellentétben áll. De a mágiában való hit az embert arra a 

meggyőződésre készteti, hogy valótlan állítása igazzá válik” 
17

 (1965, 239). 

Hymes hét (1964) és Robinson tizennégy (1978) nyelvi funkciója között a 

mágikus funkció még említés szintjén sem szerepel. Crystal (1997) hét funkciója közül 

az egyiken, a valóság befolyásolásán a példák alapján a mágikus funkciót érti, de külön 

fejezetet is szentel a nyelvi mágiának a funkciók témakörén kívül. Ami a fejezetben 

szerepel, az nem „a nyelvi mágia”, hanem a nyelvi mágia egy-két kiragadott példájának 

részleteket nem érintő bemutatása (írásmágia, nyelvi tabu és névmágia).  

 

3. Pragmatikai szempontok 

 

3.1. Szövegszintek 

 

A pragmatikai szempont bevezetése a mágia nyelvi vizsgálata esetén 

kikerülhetetlen. A mágikus nyelvi formák – néhány kivételtől eltekintve –

grammatikailag és szemantikailag alig különböznek a hétköznapi megnyilatkozásoktól. 

A mágikus szavak lényege gyakran kizárólag a megnyilatkozás pragmatikai 

aspektusában érhető tetten. 

A vizsgált szövegek tanúsága szerint a szakrális/mágikus és a profán nyelv 

szókincse között alig van lényeges eltérés. A különbségek nagy része nyelven kívüli 

tényező (a beszélő személye, a megnyilatkozás helye, ideje, célja).  

A Lázbeteg a feleségem megnyilatkozás elképzelhető két szomszéd informális 

párbeszédében.  Ha a férj az utcára kiszaladva világgá kürtöli: Lázbeteg a feleségem 

(Pócs 1985/86, 120; Baja) a nevezett betegsége esetén gyógyító hatású: a szimptóma 

kimondása az ún. ténymegállapìtó ráolvasások esetében mintegy elijeszti a betegséget. 

A kétféle megnyilatkozás csak pragmatikai vetületében különbözik egymástól.  

Természetesen a mágikus szövegek jelentékeny része szemantikai problémákat 

is felvet, például az élettelen megszólítása: Árpám, múlj el! (Pócs 1985/86, 32; 

Koppányszántó). Kivételes esetekben pedig grammatikai eltérések is mutatkoznak a 

mágikus és a profán szövegek között (pl. értelmetlen szövegek). 

                                                           
17

 Az én fordításomban. 
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A mágikus szövegek egy lehetséges pragmatikai osztályozása elképzelhető 

aszerint, hogy a szöveg mely szintjeiben mutatkozik eltérés a profán szövegekhez 

képest ( a profán szót itt „nem mágikus”, „nem szakrális” értelemben használom, 

mintegy ellenpontként). 

 

A., Csak pragmatikai szinten mutatkozik eltérés – vagyis szemantikailag és 

grammatikailag semmiféle megkülönböztető jegyet nem lehet felmutatni a profán 

szövegekkel szemben: 

 

- megrontott tehén gyógyítására használják a számlálást: „1,2,3,4,5,6,7”  – (Pócs 

1985/86, 128; Bánokszentgyörgy), 

- tejhaszon biztosítására mondják harmatszedéskor: „Szedem a tejet. Szedem a 

vajat” (Pócs 1985/86, 171; Szatmár m. ), 

- „Xy (a beteg neve) nincs itthon” – A betegség félrevezetése céljából alkalmazzák 

(Pócs 1985/86, 116; Kocsárd), 

- „Kati, Feri, Böske” vagy: „Ember, asszony, legény, lány, pap, cigány, zsidó” –  

szól a ráolvasás, ha az igéző személyét kívánja felfedni a megszólaló (Pócs 

1985/86, 257; Lédec). 

 

Hasonló funkcionális eltérés mágikus és szakrális szövegek és aktusok között is 

mutatkozhat. A mennydörgés ellen vagy a gonosz elűzésére alkalmazott Miatyánk 

elmondása, vagy a  keresztvetés funkciója más, mint szigorúan egyházi keretek között 

való alkalmazásuk. 

 

B., Eltérés mutatkozik pragmatikai és szemantikai szinten egyaránt:  

Az alábbi szövegek semmiféle grammatikai szabályt nem sértenek meg, 

szintaktikai aspektusukat tekintve „helyesek”. Szemantikailag azonban eltérnek a profán 

szövegektől, vagyis nehezen állnák meg a helyüket hétköznapi (nem mágikus és nem 

szakrális) kontextusban. Malinowski is felfigyel hasonló jelenségekre a Troibrand-

szigeteki bennszülöttek mágikus szövegei között: „possible in ordinary converse, 

grammatical and composed of ordinary words, but unusual” (Malinowski 1965, 226). 

Szinte bármiféle szituációban kimondva egyértelmű a jelentésük. Az „Isten engem úgy 

segéljen!”, a „Verjen meg az ég!” vagy a  „Ki hideg a gyerekbül!” (Pócs 1985/86, 35; 
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Szigetszentmiklós) megnyilatkozásokat nehéz volna más jelentéssel felruházni. Vagyis 

jelentéstani szinten egyértelműek, mégis mágikus megnyilatkozásnak érezzük őket. 

Mert – ahogy Malinowski mondja – helyesek, de nem használatosak a hétköznapi 

beszédben. A legtöbb archaikus népi imádság, az eskü, az átok, a káromkodás, az 

élettelen különböző megszólításai (kiküldés, fenyegetés formájában) mind ide 

sorolhatók. 

 

C., Eltérés mutatkozik pragmatikai, szemantikai és grammatikai szinten is:  

Elsősorban a mágikus célra gyakorta használt értelmetlen, vagy erősen romlott, 

értelmét vesztett szövegeket, betűalakzatokat sorolhatjuk ide. Ezen szövegek 

jelentéstani szinten nem értelmezhetők:  

(hideglelés ellen:) 

„Gizan oglu hamdi, mangsi, ingsi, oglu, lihandi” 

 (Pócs 1985/86, 558; XVIII. század). 

 

Vannak azonban olyan szövegcsoportok is, amelyek értelmesek (értelmes 

szavakat vagy töveket tartalmaznak), de sajátos szintaktikai felépítésük alapján ebbe a 

kategóriába tartoznak (pl. a visszafelé számlálás vagy más ráolvasás-szöveg szavainak 

összezavarása, megkeverése). Az alábbi bajelhárító ráolvasás szavait külön cédulákra 

kell felírni: 

„Csuma menjetek fárol fára ágra dei sancti szavamra nyavalyák hallgassatok 

spiritus nomen száraz zöld zöld nyavalya” (Pócs 1985/86, 50; Kalotaszeg) 

 

3.2.  Performatívumok 

 

A mágikus funkciójú megnyilatkozások kivétel nélkül mind beszédtettek. A 

varázsszövegek kimondása része a cselekedetnek, vagy egy az egyben helyettesíti a 

cselekedetet. Annak kimondásával, hogy esküszöm, már meg is esküdtem, ha azt 

mondom: Verjen meg az Isten! megátkoztam valakit. Mindez „nem annak a 

leszögezése, hogy csinálom, hanem maga a csinálás” – írja Austin (1990, 33). Nem 

egy tényállást írok le, amelyről eldönthető, hogy igaz-e, vagy hamis, hanem 

cselekszem. 
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Austin hangsúlyozza a performatív kijelentések körülményeinek pontos 

leírását. A performatív megnyilatkozások csak akkor tett értékűek, ha a szereplők, 

az idő, a környezet stb. megfelelőek. A mágikus szövegekre ez hatványozottan igaz: 

nemcsak megfelelően kell végrehajtani a részletesen leírt utasításokat a szöveg 

mondása előtt/közben/után, de a legkisebb hiba is végzetes következményekkel 

járhat. Ez az egyéb performatív megnyilatkozásokra nem igaz. Nem bűnös, 

felmentem – mondhatja a bíró a bírósági épület folyosóján is, de megnyilatkozása 

legfeljebb sikertelen, érvénytelen, semmi okunk rá, hogy komolyan vegyük. A 

mágikus szövegek egy része így is működhet, a szöveg elvétése, vagy a 

körülmények be nem tartása csak a mágikus aktus sikertelenségét vonja maga után. 

De arra is van szép számú példa, hogy az elrontott akció súlyos következményekkel 

jár.
18

 Austin a fenti tényezőket, amelyek érvénytelenné vagy sikertelenné teszik a 

performatív megnyilatkozásokat, balfogásoknak nevezi. Ha az eskü az igazmondás 

tényének megerősítése, a hamis eskü ugyanilyen balfogás, a néphit szerint rettenetes 

büntetést von maga után. Erről szól Arany János A hamis eskü című balladája. 

Hasonlóképp működik az ártatlanra küldött átok: vagyis visszaszáll a feladóra. 

Austin számba veszi a performatív megnyilatkozások elengedhetetlen 

tényezőit, amelyek közül akár egynek a hiánya is sikertelenné teszi a 

megnyilatkozást (Austin 1990, 40). Amint látjuk, a mágikus szövegekre 

maradéktalanul alkalmazhatók ezek a tényezők: 

 

 

(A1) Léteznie kell egy hagyományosan elfogadott, konvencionális eljárásnak, melynek 

során bizonyos személyeknek adott körülmények között meghatározott szavakat kell 

kimondaniuk. 

A mágikus eljárások és a hozzájuk tartozó szövegek jóval erősebben 

konvencionálisak, mint egyéb performatívumok. A névadás, a hivatali beiktatás 

stb. szövegei hagyományőrző jellegűek, mégis – pl. politikai 

rendszerváltozáskor – általában módosulnak. Ezzel szemben a mágikus 

szövegek évszázadokon keresztül megőrzik eredeti formájukat – gyakran a 

jelentés sérülésének rovására is: 

                                                           
18

 A boszorkányperek dokumentumainak példái. 
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…Krisztusnak erestye… (Erdélyi 1999, 655; Hadikfalva) 

 

(A2) Az adott esetben az érintett személyeknek és körülményeknek meg kell felelniük az 

adott helyzetben megkìvánt eljárások kìvánalmainak. 

A nem megfelelő körülmények és az eljárás hibáiról van itt szó (ide tartozhat 

a fent említett bíró példája is). Ha egy vakságot gyógyító szöveget olvasunk rá 

egy látó emberre, nincs értelme (holott az egész eljárás önmagában helyes és 

szabályszerű volt). Az austini szóhasználatban ez is balfogás. 

 

(B1-2) Ezt az eljárást minden résztvevőnek helyesen és maradéktalanul kell 

végrehajtania. 

A helyesen végrehajtott cselekedetek kategóriájához főként az 

adatközlők mellékes megjegyzései adnak szép példákat. Háromszor vagy öccör 

vagy héccör… ennyiször kö’ mondani (különben nem hat). Csak akkor érvényes, 

ha ezt is elmongyuk – mondja Erdélyi egyik adatközlője (1999, 462). Az 

archaikus népi imádságok záradékai szintén a helyes végrehajtás kritériumát 

hangsúlyozzák: Aki ezt az imádságot / este-röggel elmondja / hét halálos bűntül 

szabadul meg (Polner 2000, 130). Ellenkező esetre ugyan nincs kitétel, de 

implicite tartalmazza azt a meggondolást, hogy az ima elmaradása esetén nem 

bocsátattik meg a hét halálos bűn, vagy más bűnbánati módszerhez kell az 

alanynak folyamodnia a cél érdekében. 

 

(1-2) Amennyiben az eljárást végrehajtó személynek bizonyos gondolatokat vagy 

érzéseket tulajdonìtanak, vagy a résztvevőktől meghatározott magatartásformákat 

várnak el, akkor az eljárás szereplőinek és felhasználóinak valóban gondolniuk, illetve 

érezniük kell az emlìtett gondolatokat, illetve érzéseket, és a megfelelő magatartásra is 

hajlandóságot kell mutatniuk, továbbá később ténylegesen is ìgy kell viselkedniük. 

A mágikus eljárásoknál az eljárás adekvátsága a legfontosabb. Kevés adat 

mutat az Austin által feltüntetett gondolatokra és érzésekre. A magyar néphit 

adatai általában nem tartalmazzák a kitételt, hogy hinni kell a művelet hatásában, 
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csak akkor hozza meg a kívánt eredményt. Sőt, az ellenkezőjére találunk példát: 

néha a kétkedő alany kénytelen elismerni a mágikus eljárás hatásosságát.  

„Hát osztán vót itt Deszken egy olyan embör, aki nagy kommunista vót, 

szóval Istenbe nem hitt. Osztán nagyon fájt neki a keze. Pokolkelet vót rajta. 

Oszt a testvére mondta neki, eredj el mán Annus nénihön. Majd möglátod, az 

möggyógyìtja. Ráimádkozik. Ugyan – aszongya – ne beszélj olyat. (…) Oszt el 

is gyütt. Oszt akkó anyám ráimádkozott. Oszt elmönt itt a második, harmadik 

házig, egyszer csak gyün vissza. 

- Annus néni, mit csinált maga az én kezemnek? 

- Miért, Pétör? 

- Mintha elvágták vóna, ez nem fáj” (Polner 2000, 106; Deszk). 

 

Leszögezhető, hogy a mágikus szövegek egytől egyig performatívumok. Ám 

mielőtt kimondanánk, hogy mindaz jellemző rájuk, mint a többi performatív szövegre, 

vizsgáljuk meg a nyelvtani vagy szótári kritériumokat, amelyeket Austin sem hanyagol 

el.  

 A performatívum nyelvtani jelent és cselekvő igemódot tartalmaz (Austin 1990, 

75), illetve minden kijelentés visszavezethető vagy kiterjeszthető egy olyan formára, 

amelyben nyelvtanilag az ige cselekvő, és kijelentő mód egyes szám első személyben 

van (Austin 1990, 76) pl. Igérem, fogadom, lovaggá ütlek. A parancsolok neked, 

kényszerìtelek téged, mondom neked elemek tiszta performatívumok, és eleget tesznek a 

fenti követelményeknek. Az Árpa múlj el vagy Távozz, Sátán a fenti állításnak 

megfelelően kiterjeszthetők egy egyes szám első személyű, cselekvő igét és jelen időt 

tartalmazó formára: (Parancsolom neked) árpa, múlj el! Az átok és az áldás 

hasonlóképpen kiterjeszthető: (Azt kìvánom), szakadjon rád az ég! A varázsszövegek 

egy része viszont nem alakítható ilyen formájúvá, mint például az értelmetlen szövegek 

(Bara, Barbara, byra) és szóalakzatok. 

Austin a performatívumokkal szembeállítja a konstatív megnyilatkozásokat, 

amelyekkel állítunk valamit és van igazság-értékük. A már említett Jakab Jánost a forró 

hideg leli, leli formáját (s még talán funkcióját tekintve is) konstatív megnyilatkozás, de 

egyben a performatívumokra jellemző funkciónak is eleget tesz, mivel gyógyító hatású. 

Ezt az átjárhatóságot Austin is említi: az Esik az eső megnyilatkozással tényt állapítunk 
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meg (ami igaz, vagy hamis) és anélkül, hogy elé mondanánk a Figyelmeztetlek 

tagmondatot, kimondásával cselekvést hajthatunk végre, vagyis figyelmeztethetünk 

valakit, rávehetjük, hogy ne menjen ki, vagy vigyen magával ernyőt. 

A mágikus szövegek kétségkívül beszédaktusok, vagy beszédaktus-sorozatok, 

amelyek kimondásával a szöveg használójának hite szerint a fennálló valós helyzet 

megváltoztatható. A mágikus funkciót betöltő szövegek megfelelnek a performatív 

megnyilatkozások feltételeinek. 
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MÁSODIK RÉSZ 

 

AZ EPIKUS RÁOLVASÓ IMÁDSÁGOK 
 

Egy szövegtípus nyelvészeti leírása 

 

 

V. AZ EPIKUS RÁOLVASÓ IMÁDSÁGOK KÖRÜLHATÁROLÁSA 

 

1. A szövegtípus besorolása, elnevezése 

 

Az „epikus ráolvasó imádság” elnevezés nem szerepel a folklorisztikai 

szakirodalomban. Az archaikus népi imádságok és ráolvasások gyűjtői egyaránt írnak az 

osztályozás, valamint a szövegtípus (a néprajzi szakirodalomban folklórműfaj) 

meghatározásának nehézségeiről.   „Az archaikus népi imádságok és a ráolvasók (…) a 

szövegek közti szoros kapcsolatok, a valójában sokszor szinte nem is létező, csak a 

»gyűjtés« meghatározhatósága érdekében rögzített pillanatnyi  »funkciók« által kijelölt 

virtuális »műfajhatárok« átjárhatósága miján a gyűjteményes kötetekben általában 

egymás mellett szerepelnek” (Takács 2001, 14). A két, folklorisztika által szentesített 

szövegtípus között (amelyek egyébként is ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz), több 

átmenetinek tekinthető, az archaikus népi imádságoktól és a ráolvasásoktól különböző 

jegyekkel (is) rendelkező szövegek csoportjai körvonalazódnak (3. melléklet). Ezek 

közül az archaikus népi imádság és a ráolvasás önállónak tekinthető szövegtípus (bár ezt 

az állítást egyelőre csak arra alapozhatjuk, hogy a folklorisztika önálló műfajként kezeli 

őket, de a szövegnyelvészet módszereivel való leírásuk még nem történt meg).  

A többi csoportról nehezen dönthető el, hogy különváló szövegtípusok-e, vagy a 

két említett „folklórműfaj” altípusaként kell-e őket kezelnünk; s ha igen, melyek az 

archaikus népi imádságokhoz, és melyek a ráolvasásokhoz tartozó típusok. A nehézség 

abból is adódik, hogy „számos aktualizált példány nem valósítja meg annak az ideális 

típusnak a teljes vagy pontos jellemzőit, amelyet képvisel” (Beaugrande–Dressler 2000, 

236). A szövegtipológia a szövegtan egyik legtöbb problémát felvető területe, 

olyannyira, hogy a legtöbb szövegtani alapmű csupán számba veszi a tipizálási 

kísérleteket (Beaugrande–Dressler 2000), vagy felállítja a tipizálás kritériumrendszerét, 

de szövegtípusokat nem sorol fel (Szikszainé Nagy 1999).  
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Épp ezért a 3. mellékleten szereplő ábra sokkal inkább csak felveti az archaikus 

népi imádságok és a ráolvasások, valamint átmeneteik definiálásának problémáját, s 

csupán két szempont, a narráció és a funkció mentén helyezi el a rokon jegyeket mutató 

szövegeket (más szempontok felvetésével az ábra tovább differenciálódik). A csoportok 

határai a valóságban nem élesek, sokkal inkább egymást érintő, egymásba folyó 

kategóriákként kell őket kezelni, ahol egyes szövegpéldányok az érintkezési sávokban – 

azaz a periférián – mások a centrumban (Geeraerts 1997) helyezkednek el.  

 Az archaikus népi imádságokat és ráolvasásokat tartalmazó gyűjtemények 

nagy részében az egyes szövegek sorszámot kaptak, ezekre a mű címének rövidítésével 

és a sorszámmal hivatkozom az alábbi módon: 

HH-  Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék (1976, 1999) 

MR.XV- Pócs Éva: Magyar ráolvasások (1985/86) XV. fejezet 

GYCS- Salamon Anikó: Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák (1987)  

GYGY- Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél (1995)  

KH-  Harangozó Imre: Krisztusz háze arangyosz (1998)  

SZE- Harangozó Imre: Elmentem Szent Están templomába (2001)  

AA-  Takács György: Aranykertbe aranyfa (2001) 

HU-  P. Daczó Árpád: Hosszú utak megszomorodának (2003) 

 

A 3. mellékletben szereplő szövegek csoportjai több kritérium alapján 

összetartoznak (szóbeliség, hagyományozódás, hordozó réteg, motívumok, stílus), más 

szempontok alapján pedig különböznek (narráció, funkció, tematika, szerkezet, 

terjedelem, kifejtettség-bennfoglalás). Röviden az alábbi vonásokkal jellemezhetjük 

őket: 

 

 Az archaikus népi imádságok egyértelműen imafunkcióban élnek. 

Elvégzésük lelki igény és mindennapi gyakorlat. Mágikus funkciójú 

szövegelemeket nem tartalmaznak a záradékon kívül. Motívumaik a 

középkori egyházi irodalomhoz kötik őket. Erősen kifejtettek. A rokon 

szövegekhez képest nagyobb terjedelműek, 10-50 tagmondatból állnak. 

Szerkezetük hármas tagolású:  
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  Lírai kezdőkép, a középkori látomásirodalom valamely motívuma;  

 A szenvedéstörténet valamely fázisának epikus-dramatikus 

megjelenítése;  

 Záradék, az ima végzésével járó lelki haszon megfogalmazása (Erdélyi 

1999, 35).  

A Hegyet hágék, lőtőt lépék (1999) szövegeinek túlnyomó része (63–206 és 

a 273–302 számúak) ide sorolható. A Hegyet hágék… bevezetőjében olvashatjuk 

az archaikus népi imádságok legalaposabb leírását (1999, 13–60). 

 

Testi szállong (HH-74) 

 

Oh, hajnal, hajnal, 

Szép piros hajnal, 

Kibe Mária nyúgogyik, 

Jézus születyik, 

Pokol tőle töretyik. 

Amott kerepegyik, amott kerepegyik egy kerek kápolna, 

Kìvül aranyos, 

Belű irgalmas, 

Abba térvekel a Boldogságos Szép Szűz Mária 

Térdig vérbe, 

Könyökig könnyűbe, 

Néz napkeletre, 

Ott láttya a zsidókot, 

Aki hurcolják Krisztus Urunkat. 

Testi szállong, 

Véri hullong. 

Az Úrjézus Krisztus azt hatta, 

Aki eztet este-reggel elmongya, 

A’ megyen a mennyeknek országába, 

Mint a kisdedek. (Egyházasgerge, Nógrád m.) 

 

 Archaikus népi imádságok ráolvasás-elemekkel. Az előző csoporthoz 

hasonlóan imafunkcióban használatosak, de ráolvasás-elemeket is bőven 

tartalmaznak. Általános jellemzőjük a defenzív jegyek kimerítő felsorolása: 

ez az eljárás mágikus, de a motívumok főként az egyházi kapcsolódási 

pontokat hangsúlyozzák (megkenés szent kenettel, kereszt a falon, ostya a 

szájban).  Az egyházi imák fordulatai mellett (keresztvetés, Dicsőség az 

Atyának…) gazdagon élnek az ismétlés, a felsorolás és a névmágia – vagyis a 

ráolvasások – eszközeivel. Általában nem epikusak (kivéve Hegyet hágék 20. 
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és 32. szövegét, amelyek az itteni besorolás alapján az epikus ráolvasó 

imádságok csoportjába kerülnek). Terjedelmük az archaikus népi 

imádságokéhoz hasonló. Szerkezetük változatos (imafordulat  defenzìv 

jegyek  fohász  apokrif bibliai motìvum  záradék szövegenként más-más 

sorrendben). A kifejtettség inkább jellemző, mint a bennfoglalás. Pl. a 

Hegyet hágék…-ból a 19., 30., 264.,  és 272. szöveg. 

 

Három vasszög (HH-30) 

 

Az Úrjézus töviskoronája 

Lögyön e ház ajtaja, 

Három vasszög 

Lögyön a kilencse, zárja, 

Hogy a Sátán képe ne gyühessen be rajta, 

Az Úrjézus szent keresztfája, 

Lögyön e ház teteje, 

Négy sarkára álljon a négy evangélista, 

Szűz Mária lögyön e ház őrzője, 

Az Úrjézus szencséges szent szìve bìzom benned. (Kecskemét) 

 

 Nem epikus ráolvasó imádságok.  Kevert funkciójú szövegek, az adatközlők 

konkrét célt jelölnek meg (fejfájásra, ijedésre, sülyre), s ilyen esetben 

ráolvasásként mondják; de szerepel, vagy szerepelhet a mindennap elvégzett 

imarepertoárban is: „esti ima vót” (Erdélyi 1999, 148); „amerre én mentem, 

mindig ezt köllött mondani” (Erdélyi 1999, 138). Nagyobb terjedelműek 

(általában 15–50 tagmondat, Erdélyi kötetében a 13. számú szöveg 115 

tagmondatból áll). Szerkezetük változatos, ráolvasás- és imamotívumok 

gyakran meglepő kontaminációja jellemző. Kevésbé kifejtettek, mint az 

előző két csoport. Erdélyinél főként a Ráolvasás és a Ráolvasás+archaikus 

imamotìvum fejezetben találhatók (pl. 1., 8., 13., 18., 259. sorszámúak). 

 

Fejre való olvasás (HH-8) 

 

Én, bűnös szájamból szólok: 

Tiltalak téged hetvenhétféle indulatok  

és eredetek és fájdalmak 

Ma eljöttetek, holnap el is menjetek, 

Holnap misekort itt ne érjetek, 

Mert ha itt éritek, 



 103 

Tizenkét szál szentelt gyertyával megfoglak, 

Tizenkét szál szentelt vesszővel megsujtlak, 

Én nem vagyok a megvigasztalója, 

Hanem a Vigasztaló Szentlélek Úr Isten  

legyen megvigasztalója, 

Én keresztet vetek ellenetek. 

Azért én az öt ujjammal 

Krisztus Jézus erejével, 

Száz félemibe, 

Szűz szent Margit parancsával, 

Szent Ilona asszony pecsétjével. Ámen. 

(Csìkbánfalva, Románia)   

 

 Epikus ráolvasó imádságok. Az előző csoporthoz hasonlóan kettős 

funkciójúak.   E szövegek közös jellemzője a rendkívül szigorú szerkezet: 

valamennyi egy epikus és egy dramatikus részből áll. Az epikum egy korábbi 

sikeres varázslási eljárás történetét beszéli el, majd vagy az epikus részbe 

ágyazottan, vagy tőle élesen különválva a baj elküldése, fenyegetése, 

félrevezetése történik dialógus-formában. A szövegek egy része még 

kiegészül a megjelenített múltbeli esemény és a jelen helyzet analogikus 

kapcsolatának kimondásával. Erősen kifejtettek. Terjedelmük 15-30 

tagmondat között mozog. Erdélyinél a Ráolvasás és a Ráolvasás+archaikus 

imamotìvum fejezetben találhatók. (Pl. 3., 7., 9., 12., 252., 254.) A Magyar 

ráolvasások (Pócs 1985/86) XV. fejezetének szövegei túlnyomórészt ide 

tartoznak. 

Imádkozás hályogra (HH-17) 

 

Kiment a kis Jézus a szöllőbe,  

Lehajtotta a szent fejét a szöllővenigére, 

Arra ment a Boldogságos Szűz Mária, 

Kérdezte: Mér’ sìrsz, kisfiam, kis Jézuskám? 

Hogyne sìrnék, hogyne rìnék, mikor az én szent szömem  

kivágta a szöllővinege. 

Vérrel borìtotta, 

Hályog megfogta, termìs megtermette. 

Ne sìrj, ne rìjj! 

Majd elmegyünk a Gecimányi ker(t)be, 

Maj’ szakasztunk háromféle szép virágot, 

Vérrű’ vereset, 

Hályogrú’ fehéret, 

Termésrű’ temettet. 

Egyiket az Atyaisten nevébe’, 



 104 

Másikat a Fiúéba’, 

A harmagyikot a Szentlélekébe’. 

Igaz Isten igazìt, 

Bátor Isten bátorìt, 

Szabad Isten szabadìt. 

Én kimenyek én ajtómon, föltekintek magos mennybe, 

Ott látok egy kápolnát,  kìvű’ aranyos,  bellű’ irgalmas, 

Ott teszi az Úrjézus az ő szentmiséjit. 

Három piros vére lecseppent, az angyalok odamentek, 

Mind egy cseppig fő’ szedtìk, ólomtányérra öntöttìk, 

Krisztus Urunk eleibe úgy vittìk. 

Krisztus Urunk erre se nem szólalt, se nem felelt. 

Aki ezt a kis imádságot este, reggel elmondja, 

Hét halálos bűntől megmenekszik, 

Úrjézusnak adom az én lelkemet, 

Fekete fődnek pedig az én testemet. 

Így tanú’tam én. 

(Péliföldszentkereszt) 

 

 Epikus ráolvasások. Szerkezetük hasonló az előző csoportéhoz, de kizárólag 

ráolvasás-funkcióban élnek, konkrét, speciális céllal mondják őket, nem lelki 

javakat szolgálnak. Ennélfogva emociós hatásuk kisebb, kevésbé líraiak. A 

tagmondatok száma  4–25. A megbotló ló/szamár témájú (2. merseburgi 

ráolvasás-típusú) szövegek mind ide sorolhatók. 

 

Merre mész, te gonosz igizet? (AA-157) 

 

Elindult a Boldogságos Szűzmária az ő áldott Szentfiával. 

Talála gonosz igizetet. 

Kérdé: merre mész, te gonosz igizet? 

Mejek (annak, akinek vette a vizet, a nevit mondja) 

Csontja, vére hasogatására, 

Ereggy el a kősziklához, 

Ott kovászosval élnek. (Gyimesközéplok) 

 

 Ráolvasások egyházi benedikció vagy exorcizmus-elemekkel.  Egyértelműen 

ráolvasás-funkcióban használatosak, de nyomot hagyott rajtuk a középkori 

egyházi irodalom áldás–átok–fohász-gyakorlata. Nem epikusak. Kis 

terjedelműek, 3–8 tagmondatból állnak. Ide tartoznak a  MR-XIII-XIV. 

fejezet szövegei. 
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(árpára) 

Téged az atyaisten eloszlasson, 

Fiúisten megalázzon, 

Szentlélek Úristen gyökerestül kiszakajtson!  

(Pócs 1986, 154; Apátfalva) 

 

 Ráolvasások (mágikus funkciójú, nem epikus).  Csak ráolvasás-funkcióban 

élnek. Tömör, rövid, erősen bennfoglaló valamennyi példája. 1–8 

tagmondatból állnak, általában egyetlen logikai viszonyon alapulnak 

(párhuzam, ellentét, fokozás), pl. MR-I-II. és XVI–XVIII. fejezete. A 

szövegtípus általános leírása Pócs Éva több tanulmányában megtalálható 

(1968, 253–278, 1986, 235–273, 1985/86, 633–691). 

 

(hideglelésre)  
Ki hideg a gyerekbül!  

(Pócs 1986, 100; Szigetszentmiklós) 

 

(kenyérsütéskor)  
Csúcs kerekedj, lapos domborodj!  

(Pócs 1986, 82; Hódmezővásárhely) 

 

(aprószentek-napi korbácsoláskor) 

Friss légy, jó légy, porzsábás (?) ne légy, 

Egészséges légy, 

Keléses ne légy, 

Lenek künnek, fönek menny, 

Fönek künnek, lenek menny, 

Borér’ künnek, vizér’ menny, 

Vizér’ künnek, borér’ menny. 

(s.gy. Zalaszabar)  

 

 

A mágikus funkció az archaikus népi imádságok és a ráolvasások, valamint 

köztes csoportjaik szöveganyagában különböző mértékben van jelen. Míg a kizárólag 

mágikus funkciót betöltő ráolvasások szövegpéldányonként csak egy-két mágikus 

nyelvi eljárást tartalmaznak, a kettős funkciójú epikus ráolvasó imádságok egy-egy 

szövegpéldánya a mágikus nyelvi eszközök gazdagságát tárja elénk.  

A folklorisztikának is megvan a maga – természetesen nem nyelvészeti 

értelemben vett – „szövegtipológiája”. A Magyar Néprajz V. kötete (1988) és a Magyar 

folklór (1998) az irodalomból ismert líra–dráma–epika hagyományos rendszerében 
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helyezi el a „folklórműfajokat” nem cáfolva, hogy vannak átmeneti műfajok, valamint 

„tartalom, szerep és forma szerint” alműfajokat különböztet meg (Voigt 1998, 29). Ez a 

műfaji rendszerezés azonban a folklór „egyik legvitatottabb jelensége” (Voigt 1998, 

29), és általában nem találkozik a modern szövegtan tipologizálási szempontjaival. A 

folklorisztika ilyenformán külön műfajként kezeli az archaikus népi imádságot és a 

ráolvasást (egyébiránt a legtöbb szövegtipológia kritériumrendszere alapján is külön 

szövegtípusnak minősülnének). Az archaikus népi imádságok ráolvasás-elemekkel 

kategóriája a folklorisztika elméleti besorolása szerint az archaikus népi imádságok 

alműfajának fogható fel, az epikus ráolvasások és a ráolvasások egyházi benedikció 

vagy exorcizmus-elemekkel kategóriája pedig a ráolvasások alműfajainak tekinthetők. A 

ráolvasó imádság (epikus vagy nem epikus) azonban sem egyik, sem a másik 

szövegtípushoz nem sorolható be megnyugtatóan. Ez a csoport az archaikus népi 

imádság- és ráolvasás-gyűjteményekben egyaránt szerepel, de bármely gyűjteményben 

idegenként hat. A legtöbbjük epikus. Az archaikus népi imádságok és a ráolvasások 

felől nézve egyaránt perifériális helyzetük miatt eddig nem élveztek kitüntetett 

figyelmet, folklorisztikai és nyelvészeti szempontból egyaránt kérdések sorát vetik fel.  

A besorolás nehézségét jól mutatja az elnevezés ingadozása. 

 

 A Magyar Nyelvőr IV. évfolyamától kezdve a  ráimádkozások rovat alatt 

vegyes szövegeket találunk: klasszikus értelemben vett archaikus népi 

imádságokat, rövid, 1–2 mondatos ráolvasásokat, valamint az 1. és 3. 

Bagonyai Ráolvasással rokon vonásokat mutató, nagyobb terjedemű, bibliai 

apokrifre épülő, főként ráolvasás-funkcióban működő, de a népi 

imaszövegek jegyeit is magukon viselő szövegeket (pl. Emlő-daganatra: 

Ferenczi közl. 1875, 138; Ficzamodásra: Ferenczi közl. 1875, 178–179; 

Szömverésre: Kovács közl. 1875, 278). 

 

 A Magyar Nyelv folyóirat Ráolvasások, ill. Babonák, kuruzslások rovatcím 

alatt közöl ilyen jellegű szövegeket (pl. Szilády 1873,  304–309).  
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 Az Ethnographia első negyven évének több számában találunk hosszabb 

epikus ráolvasásokat (pl. Filimon 1913, 284–291; Kálmány 1891, 35–37 és 

69–72; Lajtha 1947, 98–101). Szendrey Zsigmond az epikus maggal bìró 

ráolvasásokat határozottan elválasztja a kisebb terjedelmű, imamotívumot 

nem tartalmazó szövegektől (1942, 105).  

 

 Bolgár Ágnes (1934) bájoló imádságokként definiálja 25 darabból álló 

gyűjteményének nyelvtörténeti értékű szövegeit (köztük Bornemisza nyolc 

bai-át, a Bagonyai Ráolvasásokat, Szelestei Ráolvasást, a Gyöngyösi 

Ráolvasást, valamint a Peer-kódex varázsszövegeit) 

 

 Erdélyi Zsuzsanna a Hegyet hágék, lőtőt lépék (19761999) című archaikus 

imádság-gyűjteményének első két csoportját Ráolvasás illetve Ráolvasás+ 

archaikus imamotìvum néven definiálja. A két csoport szövegeihez fűzött 

megjegyzésekben szerepel még az ima, imádság, ráimádkozás és bájoló-

ráolvasó imádság elnevezés is. „Az anyag rendezése eredetileg reménytelen 

feladatnak tűnt” (Erdélyi 1999, 50), s a végeredmény igazolta is az 

aggodalom jogosságát: az imádságok hol a kezdőkép („Én lefekszek én 

ágyamba…”), hol az eredet („pogány-keresztény”), hol a funkció 

(„védekezés, bajelhárítás”), hol pedig a szereplők, motívumok („Mária keresi 

Krisztust”) ürügyén kerülnek egymás mellé. Az elkülönítés kritériumai a 

következők: az első néhány csoportba azok a szövegek kerülnek, 

amelyekben „leplezetlenül jelentkezik a mágikus tendencia” (Erdélyi 1999, 

50), ám nem dönthető el, hogy mely elemek, jellemzők megléte vagy hiánya 

alapján sorolja őket megfelelő csoportba. A „szövegileg egymásba folyó 

műfajok” (1999, 58) elválasztása csak olyan cél esetében lenne indokolt, 

amely a mágikus és imafunkció megvalósulási módjára külön-külön kérdez 

rá.    

 

 A Magyar Néprajz V. kötetében az archaikus népi imádságok és a 

ráolvasások egymás mellett szerepelnek, így is jelezvén a két szövegtípus 
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szoros kapcsolódását. Mindkét szerző kiemeli a szövegtípusok közötti 

sokrétű átfedést (Pócs 1988, 633–691; Erdélyi 1988, 692–748). 

 

 Pócs Éva ráolvasásnak tekint minden olyan szöveget, amely ráolvasás-

funkcióban működik (1988, 633). A Magyar ráolvasások XV. fejezete 

azonban olyan epikus szövegeket tartalmaz, amelyek (vagy variánsaik) 

Erdélyi Hegyet hágék, lőtőt lépék (19761999) kötetében az archaikus népi 

imádságok között szerepelnek, és az adatközlők imaként definiálják és 

imafunkcióban használják is őket: „Elimádkozom a vigasztaló 

Szentlélekúristennek, elimádkozom a Jézus szívéhez, akkor elimádkozom  

Mária szívéhez, elimádkozom annak a minek hívják, az ő tiszteletére, 

Antal…” (Erdélyi 1999, 113). Az, hogy a ráolvasások és az archaikus népi 

imádságok „egymás funkcióját kölcsönző-cserélő, egymással kontaminálódó 

műfajok” (Pócs 1988, 635), leginkább az epikus szövegekre érvényes. A 

ráolvasások egyéb csoportjai soha nem használatosak imafunkcióban, az 

archaikus népi imádságok elvégzésének gyakorisága, helye, ideje és módja 

pedig az egyház által jóváhagyott imákétól csak kismértékben különbözik. 

Az Erdélyi-kötetben elkülönített kevert tudatformájú-funkciójú szövegek 

inkább ráolvasások, mint imák; Pócs (ráolvasás-funkciót is betöltő) epikus 

szövegei pedig inkább az archaikus népi imádságok felé mozdulnak el. 

 

 Tánczos Vilmos a Gyöngyökkel gyökereztél (1995) című gyűjteményében 

Erdélyi szerkesztési eljárásához igazodik: „Előbb a ráolvasás funkcióban élő 

imádságokat közlöm, melyeknek szerepeltetését az indokolja, hogy ezek a 

szövegek az archaikus imákkal közös középkori epikus szöveghagyományra 

mennek vissza (Tánczos 1995, 25). 

 

Az elnevezés bizonytalansága (ráimádkozás, ráolvasás, epikus maggal bìró 

ráolvasás, bájoló imádság, bájoló-ráolvasó imádság, ráolvasás funkcióban élő imádság 

stb.) abból ered, hogy ezek a szövegek nem sorolhatók egyértelműen a klasszikus 

archaikus népi imádságok közé, és a hagyományos ráolvasásoktól markánsan eltérő 

vonásokat is mutatnak. A szövegek egyaránt betöltenek mágikus és imafunkciót. 
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Terjedelmük, nyelvi fordulataik, bonyolult tér- és időrendszerük, valamint motívumaik 

az archaikus népi imádságokkal való rokonságukat erősítik, míg a nyelvi mágia 

eszközeinek sokasága (amelyeket külön-külön az egyes ráolvasás-típusokban találunk 

meg, mint pl. a parancs, fenyegetés, elküldés, félrevezetés, analógia) a ráolvasásokhoz 

kötik őket (4. és 6. melléklet).    

Az epikus ráolvasó imádságok vizsgálatát több tényező indokolja. Egyrészt ezek 

a „legrégibbnek tartott ráolvasás-típusokat képviselik” (Pócs 1986, 266). Nagy számuk, 

a mágikus eszközökben való gazdagságuk, funkcionális összetettségük, a rokon 

szövegtípusoktól eltérő igen szigorú szerkesztésmódjuk, az archaikus népi 

imádságokkal és a ráolvasásokkal részben közös, másrészt eltérő jegyeik alapján arra 

következtethetünk, hogy önálló szövegtípusról kell beszélnünk. 

 

E dolgozat második nagy részének hármas célja van: 

- (1) az epikus ráolvasó imádságok szövegtani szempontú leírása.  Munkám ahhoz a 

– Magyarországon különösen gazdag – hagyományhoz kapcsolódik, amely a 

folklór eredményeit ötvözi a szövegtan és a szemiotika módszereivel (l. 1. 

fejezet). 

- (2) egy példán keresztül annak vizsgálata, hogy a szövegtan adhat-e érvényes 

választ a folklorisztika kérdéseire (jelen esetben a műfaji besorolás vitatott 

problémáira). 

- (3) Az epikus ráolvasó imádságok mágikus nyelvi eszközök tekintetében 

valószínűleg a leggazdagabb szövegeknek tekinthetők. Azokat a mágikus nyelvi 

elemeket, amelyeket még a terjedelmesebb ráolvasások is csak szinte egyenként 

tartalmaznak, itt egy-egy szövegen belül találjuk meg (4. melléklet). Éppen ezért e 

szövegtípus vizsgálata nagyban hozzájárulhat a nyelvi mágia mibenlétének 

vizsgálatához (így kapcsolható az első részhez). 
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2. A prototípus-elmélet alkalmazhatósága 

 

Az epikus ráolvasó imádságok archaikus népi imádságoktól és ráolvasásoktól 

való egyértelmű elkülönítése szükségszerű, mert a folklorisztika „típus-altípus” 

megkülönböztetésével egymáshoz való viszonyuk nem tisztázható. Geeraerts 

prototìpus-elmélete (1997) felvet egy alkalmazható szempontot az epikus ráolvasó 

imádságok kategóriájának definiálásához. 

Geeraerts a kategóriaképzés főbb jellemzőit a fruit szó példáján keresztül 

szemlélteti, s végső konklúzióként a következőket állapítja meg (1997, 22): 

 

- α., egy kategória bizonyos elemei tipikusabbak (centrum), mások kevésbé 

(periféria); nem minden alany valósítja meg az ideális példány kritériumait. 

„A kategória központi példányai általában a legtöbb felismert tulajdonságnak 

megfelelnek, míg a szélső példányok kevesebb tulajdonsággal rendelkeznek” 

(Tolcsvai Nagy 2003, 13). 

- β., A prototipikus kategória szemantikai struktúrája sugárirányú, nyalábokba 

rendeződő, egymást átfedő olvasatok rendszerével jellemezhető. 

- γ., Felmerülhetnek demarkációs problémák, a kategóriák határai 

elmosódottak. 

- δ., a példányok szükséges és elégséges  kritériumokkal jellemezhetők, a 

jellemvonások nagy része nem általános. 

 

Az α és γ pontokból kiindulva és konstatálva az archaikus népi imádságok, a 

ráolvasások és az epikus ráolvasó imádságok közötti kapcsolatokat, a következő 

modellel szemléltethető a három szövegtípus elméleti elkülönítésének módszere: ha a 

folklorisztikai besorolásokat figyelembe véve két kategória (A = archaikus népi 

imádságok és B = ráolvasások) perifériáján szereplő példányok történetesen 

egybeesnek, vagyis a két kategóriának van egymást átfedő területe, és a közös területre 

eső példányok száma jelentős, akkor ebből létrejöhet egy újabb, C-nek nevezett 

kategória (epikus ráolvasó imádságok), amelyben éppen az A és B perifériájára eső 

elemek nevezhetők tipikusnak (5. melléklet). Mindez természetesen nem a szövegek 

használóinak szemléletét tükrözi, hanem a szövegeket gyűjtő és rendszerező 
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folkloristákét, akik – ha nem is élesen – elválasztják egymástól a „mágikus világképet 

közelünkbe hozó ráolvasó és védekező-bajelhárító imádságokat” (Erdélyi 1999, 809) és 

a misztikus áhítattal telített, keresztény világképet tükröző szövegeket.  A betegség 

gyógyítása érdekében elmondott Miatyánk, a vallásos fohász vagy a ráolvasás egyaránt 

„hasznos”, a mágikus és vallásos hit összefonódik; „a nép nem teologizált, egyszerűen 

létfeltétel-értékkel imádkozott (…). Fogalma sem volt, hogy „bai”-ol, mikor megönti a 

beteget” (Erdélyi 1999, 809).   

Az epikus ráolvasó imádságok jellemzőinek megállapításához két forrásra 

támaszkodhatunk: 

 

- a., az adatközlők szövegekhez fűzött megjegyzései, amelyek főképp a funkció, a 

hagyományozódás, a szövegmondás helye és ideje és a hordozó réteg 

szempontjait vetik fel; 

- b., a szöveganyagból empirikusan elvonható jellemzők (struktúra, tér- és 

időszerkezet, szereplők rendszere, motívumok stb.) 

Az epikus ráolvasó imádságok jellemzőit az archaikus népi imádságok és 

ráolvasások jellegzetes vonásaival összevetve a 6. melléklet szemlélteti.  

 

3. A szöveganyag 

 

Az archaikus népi imádság- és a ráolvasás-gyűjteményekben az epikus 

ráolvasó imádságokat többnyire nem elszórtan, hanem egymás mellett, tömbökben 

találjuk. Bár az osztályozás általában nem az epikum meglétén vagy hiányán, hanem 

más szempontokon alapul, ezek a szövegek eredet, szerkezet, motívumok, stílus és 

főként tematika szerint is egymás mellé rendelődnek. A Szent Antal tüzitől való 

imádságok, a fejfájásra, igézésre, ficamra, hályogra, nagy idő elűzésére használatos 

ráolvasások tekintélyes része epikus ráolvasó imádság (szemben az  árpára, szeplőre, 

daganatra, fogfájásra, náthára; terménybiztosìtásra, tejhaszon biztosìtására 

használatos ráolvasásokkal).  

Epikus ráolvasó imádságokat szép számmal találunk a XVI–XVIII. századi 

nemesi levéltárak ráolvasásai között, a kéziratos receptkönyvekben és a 

boszorkányperek dokumentációjában. A Bagonyai Ráolvasások  közül az első és a 
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harmadik, Bornemisza Péter bájoló imádságai, a Zichy család levéltárában megtalált 

Kelevényről és Torokgyìkról szóló szövegek egyaránt epikus ráolvasó imádságnak 

minősülnek. A nyelvtörténeti szempontból is fontos régi ráolvasásokat Bolgár Ágnes 

közölte Magyar bájoló imádságok a XV–XVI. századból (1934) című művében, 

amelyeknek túlnyomó része epikus ráolvasó imádság.  

A Magyar Nyelvőrben 1873-tól, az  Ethnographiában 1890-től számos, a nem 

epikus rövidebb ráolvasásokkal azonos műfajúnak tekintett epikus ráolvasó imádság 

jelent meg. Epikus szövegeket közölt a Magyar Nyelvőrben többek között Szilády Áron 

(1873, 304–309), Ferenczi János (1875, 138, 178–179, 231) és Vikár Béla (1899, 208); 

az Ethnographiában Kálmány Lajos (1891, 35–37 és 69–72), Balásy Dénes (1901, 33), 

Fabó Bertalan (1905, 312), Gunda Béla (1935, 319) és  Lajtha László (1947,  98–101). 

1985-ben, az epikus ráolvasások első, minden típusra kiterjedő áttekintése és 

önálló kategóriába sorolása alkalmával már mintegy félezer dokumentált epikus 

ráolvasás állt Pócs Éva rendelkezésére. „A szöveganyag összeállításával a birtokomban 

lévő ráolvasás-adatok teljességének közlése volt a célom” – írja bevezetőjében (Pócs 

1985/86,26). A Magyar ráolvasások XV. fejezete (Epikus szövegek) ennek megfelelően 

tartalmazza az imént említett szövegközlések nagy részét, valamint a Bosnyák Sándor, 

Kallós Zoltán, Bálint Sándor, Diószegi Vilmos, Fettich Nándor, Erdélyi Zsuzsanna, 

Polner Zoltán és Gryneus Tamás által gyűjtött epikus szövegeket is.  

A Magyar ráolvasások XV. fejezetében összesen 441 epikus szöveget találunk 

(variánsokkal együtt) összesen 14 tematikus csoportba osztva. A későbbi gyűjtések a 

szövegpéldányok számát növelték ugyan, de a tematika nem bővült: Harangozó Imre, 

Tánczos Vilmos, Silling István, Takács György epikus szövegei egyértelműen 

besorolhatók a Pócs Éva által megállapított tematikus csoportok valamelyikébe.  

Az epikus ráolvasó imádságokat a 7. mellékletben feltüntetett korpusz alapján 

határolom körül és elemzem a továbbiakban. Pócs Éva (MR-XV.) gyűjteményes 

kötetéből minden esetben csak az 1. számú variánst vettem figyelembe. 
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4. Funkció 

 

Pócs Éva a ráolvasás fogalmát kizárólag a funkció alapján határozza meg: 

„ráolvasásnak tekintek minden olyan szöveget, amelyet ráolvasás-funkcióban 

használnak” (198586, 13). Sok esetben ugyanis a szövegtest önmagában nem mutat rá a 

kommunikáció céljára, a szöveg csak az adott beszédhelyzetben kapja meg konkrét 

jelentését (pl. jégeső elűzésére elmondott Miatyánk). A ráolvasások nagy részének 

azonban vannak jellegzetes, csak a szövegtípusra jellemző nyelvi formái.  Pócs Éva a 

ráolvasás-típusok megnevezésében egyszerre több szempontot vesz figyelembe, s az 

elkülönítés kritériumai részben formaiak (pl. párhuzamos kìvánság, kijelentő formák, 

óhajtó és parancsoló formák stb.  198586), részben tartalmi-funkcionális szempontokat 

érvényesítenek. 

Az archaikus népi imádságokat, az epikus ráolvasó imádságokat és a 

ráolvasásokat az ima- és a mágikus funkció két végpontja között helyezhetjük el, 

esetenként ugyanazt a szöveget hol az egyik, hol a másik végponthoz közelítve. Az ima- 

és mágikus funkció megjelölése gyakran csak az adatközlők hozzáfűzött megjegyzései 

alapján lehetséges, így különösen értékessé válnak azok a gyűjtemények, amelyek a 

puszta szövegközlésen felül a gyűjtés szituációjában elhangzott teljes beszélgetést, vagy 

legalább annak részleteit is rögzítik (pl. Tánczos 1995; Erdélyi 1999; Takács 2001). 

„Már az első munkálatok idején világossá vált – olvassuk Erdélyinél –, hogy a szövegek 

nem elégednek meg a rövid bevezetővel. Filológiai jegyzeteket is igényelnek, és 

igénylik az adatközlők lelki-szellemi hátterének felvázolását is” (1999, 51).  

Az archaikus népi imádságok az imavégzés helye, ideje és gyakorisága alapján 

többnyire imafunkciót töltenek be. Ezeket a szövegeket ugyanaz a belső, lelki igény 

működteti, mint az egyház által jóváhagyott imádságokat: „…hát én este, minden este” 

(Erdélyi 1999, 271); „s ez az ima megnyugtat, úgy megnyugszom, nincs mit csinájjak” 

(Erdélyi 1999, 64); amikor csak teccik, akkor, amikor csak jó’ esik” (Erdélyi 1999, 

550). Az adatközlők ezeket az imádságokat más egyházi imákkal együtt végzik, s nem 

tesznek különbséget a Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy és az Én lefekszek én ágyamba 

vagy a Fehér rózsa, Mária kezdetű, „teologice, liturgice abszurd” szövegek között. 

„Tipikusan mágikus tartalmú imákat is lehet úgy imádkozni, hogy közben az ima 
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végzője nem is gondol a szöveg konkrét mágikus tartalmára, pusztán kegyes lelki 

gyakorlatként fogva fel a szövegmondás tényét” (Tánczos 2001, 240). 

A ráolvasások közül a rövidebb, epikus keretet nem tartalmazók kizárólag 

ráolvasás-funkcióban működnek, még akkor is, ha közbenjáró segítségét kérik. Ezeket a 

szövegeket nem a lelki igény élteti, hanem speciális, konkrét céllal, szükséghelyzetben 

kelnek életre (aszály, „nagy idő”, betegség). A ráolvasásokra nem jellemző az 

emocionális túlfűtöttség; kifejtettség, képiség tekintetében jóval szegényebbek az 

imádságoknál, kizárólag praktikus cél működteti őket. „Na! Ugye szìp!?” – kiált fel 

diadalmasan csillogó szemmel” az egyik hosszabb ráolvasó imádság közlője. A 

ráolvasások azonban sem esztétikai élményt, sem érzelmi azonosulást nem váltanak ki a 

használókból. 

Az epikus ráolvasó imádságok az adatközlők által megjelölt speciális cél alapján  

(„hályogra”, „betegségben”, „nagy idő elintése”, „hasfájásra”) ráolvasásnak 

minősülnek. Azonban emocionális töltetük és gazdag képi világuk az imákkal való 

rokonságot hangsúlyozzák. A beteg kis Jézus vagy a szomorkodó Szűz Mária olyan erős 

empátiát vált ki a közlőkből, hogy a szövegeket mély átéléssel, gyakran „sepegve” 

mondják, ugyanúgy, mint a szenvedéstörténet állomásait felidéző archaikus népi 

imádságokat. A Hegyet hágék…13. számú szövege öntőimádság: amikor „ugy öntöttek 

a betegökre”, kétségkívül ráolvasásként használták. A ráolvasás-funkciónak azonban 

minden tekintetben ellentmond az adatközlő vallomása: „…és mikor mögha’t, azután 

úgy sokat a fejembe matizott az az imádság, minthogyha mindig köllött vóna azt 

énneköm éjjel-nappal, mindig azt az imádságot mondanyi (…). Az én agyamba mindig 

az forog” (Erdélyi 1999, 137–138).   

A ráolvasás automatikusan működik, hatása nem függ a szövegmondó lelki-

érzelmi állapotától. A ráolvasás ereje és hatása magában a szóban összpontosul – 

legalábbis a tudományos elméletek a mágikus nyelvet ezen a ponton ragadják meg. A 

Hegyet hágék… 9. számú szövege azonban érzelmi viszonyt feltételez: „csak az a 

fontos, hogy szívből imádkozonak” (Erdélyi 1999, 123). 

A „kevert tudatformájú-funkciójú” megjelölés (Erdélyi 19761999) az epikus 

ráolvasó imádságokra vonatkoztatva pontos: a kettős funkciójú szövegtípus a ráolvasás 

és az archaikus népi imádság különböző (mágikus és ima-) funkcióit egyesítő-ötvöző 

szövegtípusként definiálható. Ez a kettősség a szövegek egyéb aspektusaiban (tér- és 
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időszerkezetben, fogalmi sémákban, képi egységekben, nyelvtani formákban) is 

érvényesül. 

 

5. Az epikus ráolvasó imádságok tematikus csoportjai 

 

Pócs Éva az epikus ráolvasásokat a következő tematikai csoportokba sorolta 

(MR-XV):  

 

 Megbotló ló/szamár (második merseburgi ráolvasás) 

 Találkozás a gonosszal  

Szent és gonosz találkozása  

A kis Jézust megigézik  

Három fehér asszony  

Három zsidó lány  

Jézust megigézik  

 Szent és gyógyító találkozása  

 Beteg panasza  

 Három gyógyító asszony  

 Három gyógyító asszony  

+ három virág  

 Jó ember – gonosz asszony  

 Asztalterítés a hegyen  

 A nem gyökeredző kő  

 Hamis bíró  

 Egyéb 

 

A fejezetben szereplő szövegek nagy része a fenti leírás (V. 1-4. pont) szerint 

epikus ráolvasó imádságnak minősül, és a 7. mellékleten szereplő (más gyűjtőktől 

származó) szöveganyag minden példája besorolható a szerző által felállított valamelyik 

csoportba. Vannak azonban olyan tematikai csoportok, amelyek szövegei jellegzetesen 

ráolvasásként használatosak (megbotló ló/szamár, a nem gyökeredző kő), 

imafunkcióban való használatukra legalábbis nincs adat. Mindenesetre Pócs 
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csoportosítását érvényesnek tekintem az epikus ráolvasó imádságokra is, hiszen a 

ráolvasásokon belül értelmezett epikus szövegek és az epikus ráolvasó imádságok 

egymástól való éles elválasztása (az adatközlő funkcióra vonatkozó megjegyzésének 

hiányában) empirikus módszerrel nem oldható meg. A szerző imákat, vallásos áldás-és 

átokszövegeket csak akkor közölt a gyűjteményben, ha azok mágikus célú használatára 

volt adat, vagyis ráolvasásként (is) éltek. Az egymást részben fedő szövegközlések 

tanúsága szerint azonban az epikus  ráolvasások  esti imaként is funkcionálhattak. 
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VI. AZ EPIKUS RÁOLVASÓ IMÁDSÁGOK SZÖVEGVILÁGA 

 

 

Az alábbiakban arra keressük a választ, hogy milyen világkép reprezentálódik az epikus ráolvasó 

imádságokban, milyen módon modellálják a szövegek a külvilágot, és hogyan válnak értelmezhetővé a 

szöveg egyes elemei a teljes kontextusban. A tér- és időrendszer, a szereplők viszonyai és cselekedetei a 

szöveg makrostruktúrájának összetevői (Tolcsvai Nagy 2001, 121), azaz a teljes szövegre kiterjednek, és 

meghatározó szerepet töltenek be a komplex jelentésszerkezet kialakításában.  A makroelemek vizsgálata 

hozzájárul a szövegfunkció, és közvetve a mágikus funkció pontosabb meghatározásához. 

Az összetevők közül fontos szerep jut a tér, az idő és a szereplők rendszerének. 

Ezek speciális szövegvilágot  építenek fel, amelynek végpontjai a kezdet és a vég, Isten 

és a démon, ég és a föld, szent és a profán, test és a lélek. A vizsgált szövegcsoport 

egyes darabjainak tér- és időviszonyai, valamint a szereplők relációi nagyfokú 

egyezéseket mutatnak, így a szövegcsoport általános jellemzőjeként írhatók le. Tér, idő 

és a résztvevők viszonylatában szabályos összefüggések állapíthatók meg (vö. Tolcsvai 

Nagy 2001, 162): a jellegzetesen kétpólusú világszemléletben a szakrális idő (múlt vagy 

jövő) szakrális vagy elátkozott (nem emberi) térrel és nem emberi lényekkel érintkezik. 

A profán időből való kilépés egyúttal a profán térből való kilépést, az emberi, ismert 

világtól való eltávolodást is jelenti. 

 

1. Térszerkezet 

 

Az archaikus népi imádságok és az epikus ráolvasó imádságok vizsgálata 

nyomán sajátos mentális térkép rajzolódik ki, melynek szimbolikus tájékozódási pontjai 

horizontálisan az ablak, küszöb, ajtó, a ház négy sarka, az ágy; az út, folyó, kolostor, 

kápolna, templom, harang; a távolabbi havasok, kősziklák, tengerek; vertikálisan pedig 

az ég és a  föld. A kettős tagolású tér (Pócs 1983, 177) szemlélete érhető tetten az alábbi 

adatközlő vallomásában: 

„me’ sokan kérnek olyan fé’re beszédeket, olyan ördögi paratikákot, hogy 

mondjam, me’ vannak azé’ olyanyok es, elég. Azok azokval dógoznak. Hát azokot nem 

tudom. Azokot nem tanóltam meg, met az a túlsó partra való” (Takács 2001, 384). 

Az epikus ráolvasó imádságok térszerkezete a világ duális szemléletén alapul, de 

tovább differenciálható (a bináris oppozíciórendszer elemeinek forrása: Pócs 1983, 

179): 
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 1.1. Az elátkozott tér 

 

Az epikus ráolvasó imádságokban megjelenő távoli, ismeretlen, lakatlan, ártó 

szellemekkel benépesített világ (a „túlsó part”) a betegségek és az emberre leselkedő 

egyéb perszonifikált veszélyek lakhelye. A rontó démon innen jön, és ide küldetik 

vissza: „menjen oda vissza, ahonnan jött” (MR.XV-2.6.1). Az Istentől elhagyott 

birodalomba, a sötétség lakhelyére, havasokra, tengerekre, kősziklákba parancsolja 

vissza a szöveg elmondója a fene fergeteget, hetvenhétféle gonosz igizetet, Szent Antal 

tüzét: 

 

„Menj el vadasszonyoknak vermibe!” (AA-162), 

„S menny el kegjetelen kietlen keo szal rontany, fürteos fenyeo 

teordelni” (MR.XV-2.12.1.), 

„Menj a pusztába…” (AA-179), 

„Menyel hideg havassakba” (MR.XV-2.13.1.), 

 „Vigye a fődbe azt a betegséget” (MR.XV-11.3.10). 

 

Ezeket az ember által nem lakott, megközelíthetetlen helyeket több kultúrában 

tabu övezi. A sűrű, rengeteg erdő, amely néhány szövegben a gonosz lakhelyeként 

szerepel, a lelki eltévelyedés metaforája Dante Isteni Szìnjátékának első soraiban. 

„A ráolvasókban szereplő »erős kősziklák, nagy sinka mezők, rengeteg erdők« a 

teremtett, megszentelt, a gondoskodó isteni kegyelem aranyló fényével átszőtt emberi 
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világ ellenében létező, a rendezett élettéren túli, fenyegető, „pogán” más-világot 

jelenítik meg. (…) A fekete kősziklák a csángók hitében a sötét, rontó erőkkel terhes 

alvilág, keresztény terminológiával a pokol megfelelői” (Takács 2001, 361). A kultúra, 

a civilizáció, és főképp az Isten hiányára utaló helyhatározói mellékmondatok világosan 

kifejezik ezt: 

„hol kenyervel nem élnek,  és az ótáriszentséget nem használják” (HH-10), 

„hol a kutyák nem ugatnak,  s a kakasok nem szólnak,  s a lovak nem 

nyerìtnek” (AA-136). 

 

1.2. A szakrális tér 

 

Az elátkozott terület ellenpontja a szakrális tér, a szentek lakhelye, a földi 

helyszínek ideális mása, melynek változatai a következők: 

 

- bibliai helyszínek: 

 „Mikor Jézus Krisztus a Jordán vize mellett járt” (MR.XV-7.9.2.), 

„Jeruzsálemből Jerikóba” (HH-9), 

- menny:  

„el indula Paradiczomba” (Bornemisza 4. bájoló imádsága), 

 

- megszentelt földrajzi hely (templom, kápolna, hegy, út): 

 „ul uala (Ej) Sjnaj hegjnek tetejen Abraham, Izak” (MR.XV-15.),  

„Be mene szent Templomba” (Bornemisza 2. bájoló imádsága). 

 

Az epikus ráolvasó imádságok ezen kezdőképe az Isten által uralt világba, a 

szakrális térbe (és időbe) emel, ahol a rontásnak nincs hatalma. A szent tér a lakott, 

védett, rendezett, ismert szférába tartozik, a földi világ megfelelője azzal a 

különbséggel, hogy ott az utakon, templomokban és kertekben szentek járnak-kelnek, a 

templomok és kápolnák aranyból vannak, a természet paradicsomi állapotot őriz:  

„Elindult Szűz leány Szent Margit aranymisét hallgatni az arany 

templomba” (GYCS-179),   

„Lefeküdvén elaludván gyönyörüséges pálmafánok árnyékába” (HH-11). 
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1.3. A test 

 

A térszerkezet harmadik egysége, az emberi (állati) test a profán világ része. Az 

origohoz (Tolcsvai Nagy 2001, 125) való közelséget a szöveg deiktikus elemekkel fejezi 

ki: ez ember, ennek a betegnek, ezen ember, ebből a Julcsából stb. A betegségek 

rendszerint csak a testet támadják meg, a középkori hitben gyökerező felfogás szerint a 

lélek az ember isteni, megszentelt része, fölötte a rontásnak nincs hatalma. (Ritka 

kivétel Bornemisza 1. és 8. bájoló imádsága, amikor a rontás az „én adottam testbe, 

teremtettem lélekbe” hatol ). 

Az epikus ráolvasó imádságok az ember- és állatgyógyítás, valamint a „nagy idő 

elűzése” célját szolgálják. Ellenben a termény- vagy tejhaszon biztosítása, a boszorkány 

elűzése egyszerű, rövid ráolvasással történik: szakrális funkciójú elem ezekben a 

ráolvasásokban nem szerepel, s többnyire nem epikusak).  

A betegségdémon a testrészek kimerítő felsorolásával veszi hatalmába a testet: 

 

„az agyát felháboritani, a szemeit elhomalyositani, a füleit megsiketiteni, 

a szivét elhervasztani, a veséit eszerombolni, a melét eszerombolni, az 

inát meggörbiteni, az összes testjét megsemisiteni” (AA-208); 

„hurat, gyomrat öszue haborgatom” (Bornemisza 8. bájoló imádsága); 

 

„elmegyek ennek a kis gyereknek szőrét, szálát szaggatni, szìvét 

szorongatni” (MR.XV-2.6.4). 

 

 A gyógyító szintén a kimerítő felsorolás mágikus eszközével él, 

kiparancsoláskor szó szerint megismételve a már említett testrészeket: 

 

„hetuen het fele keleuen testeth, tetemeth ki megh erneje ne emezthesse 

megh” (MR.XV-29), 

„hogy mög ne akadhasson se húsába, se csontjába,  semmiféle tetemibe 

mög ne akadhasson” (HH-1). 
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Ritkábban – különösen a beteg szentek esetében -   kedélyállapotra utaló jegyek 

felsorolása helyettesíti a testrészeket: 

„Szent kedue könyörödec, szent szine szomorodec” (MR-XV.29). 

  

2. Időszerkezet 

 

A gyógyítás epikus ráolvasó imádságokban alkalmazott eszköze a szent időben 

egyszer már megtörtént esemény (prototìpus) felidézése. „Az őseredeti gyógyító 

cselekmény ráolvasás általi újrateremtésével, illetve átélésével a tudományos kilép a 

történeti idő szorongató korlátai közül, úrrá lesz az idő folyamának látszólagos 

visszafordíthatatlanságán, és a világ kezdetéig, a bajok gyökeréig hatolva megszünteti 

azokat” (Takács 2001, 386). 

A mítosz és rítus efféle kapcsolatára más területekről is számos példa hozható. 

Frazer (1998, 14), Eliade (1994, 69) és Lévi-Strauss  (2000, 149–153)  olyan rituális 

szertartásokat sorolnak fel, amelyek mítoszi történetet jelenítenek meg. A rítus során a 

szakrális múlt eggyé válik a jelennel (ezt nevezi Tánczos a kozmikus idő egységének; 

2001, 111). 

A mitikusszakráliskozmikus és profánciklikus idő szembeállítása Eliade 

vallásontológiai műveinek legfontosabb kiindulópontja (az idő kétféle értelmezéséhez l. 

még: Meletyinszkij 1985, 225–26; Pócs 1983, 177–205; Tánczos 2001, 109–111, 

Takács 2001, 386). Az epikus ráolvasó imádságokban a kétféle idő látszólag élesen 

elválik egymástól: 

 

 „Elindult Szüzanyám Józefát völgyébe, 

Arra ment Szent Margit, 

Azt kérdezte tőle: 

»Mit csinálsz itt Szüzanyám?« 

»Itt ülök, itt tartom szerelmes Jézusomat,  

mert ő beteg. 

Sion völgyében 7 féle gyümölcsfa ágat  

és az égi harmatokat 

És fürödj meg abban kisded Jézuskám!« 

Mikor a Jézuska megfürdik,  
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A beteg megkönnyebbedik. 

77 féle nyavalyából és szenvedésből, 

vedd ki ezen betegből minden betegséget! 

3 angyal őriz engem,  

egyik fejtől, 

másik lábtól, 

harmadik a bűnös lelkem várja.” (HH-5) 

 

B
es

zé
d

id
ő

: 
je

le
n

 

E
se

m
éy

n
id

ő
: 

je
le

n
 

P
ro

fá
n

 i
d

ő
 

 

A szétválasztás azonban inkább csak formális. A szakrális múlt eggyé válik a 

jelennel, a szent által elmondott ige a jelenvaló helyzet gyógyító varázsigéje is. A szent 

és a ráolvasást végző személye itt nem válik el élesen. „A ráolvasó (…) olvasásával 

szinkronicitást hoz létre a betegséget okozó gonosz erők, a gyógyításban segítségül 

hívott mennyei hatalmak és a saját mindenkori jelenideje között” (Takács 2001, 386).  

Az időszerkezet tovább bonyolódik, ha a párbeszédet kiemeljük a szövegből, és 

önálló egységként kezeljük. Ily módon az alábbi ábra szerint balról jobbra haladva a 

szövegegységek egy folyamatosan táguló időkontextusban értelmezhetők, hisz a 

nyelvtanilag jelen idejű párbeszéd a szakrális múlt része, s mindez az aktuális gyógyító 

helyzetben jelen beszédidejű keretet kap:  

 

 

 

 

 

 

SZAKRÁLIS IDŐ (MÚLT) PROFÁN IDŐ (JELEN) 

Beszédidő: jelen Beszédidő: jelen Beszédidő: jelen 

Eseményidő: jelen Eseményidő: múlt Eseményidő: jelen 

Referenciaidő: jelenjövő 
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 Elindult Szüzanyám Józefát 

völgyébe,  

arra ment Szent Margit, 

Azt kérdezte tőle: 

 

„Mit csinálsz itt Szüzanyám?” 

„Itt ülök, itt tartom szerelmes 

Jézusomat, mert ő beteg. 

„Sion völgyében 7 féle 

gyümölcsfa ágat és az égi 

harmatokat 

És fürödj meg abban kisded 

Jézuskám!” 

  

 Mikor a Jézuska megfürdik,  

 

A beteg megkönnyebbedik. 

77 féle nyavalyából és 

szenvedésből, 

vedd ki ezen betegből minden 

betegséget! 

3 angyal őriz engem,  

egyik fejtől,másik lábtól, 

harmadik a bűnös lelkem 

várja. 

A Z  I D Ő  K O Z M I K U S  E G Y S É G E
19

 

 

 A prototípus tehát nem puszta felidézés, hanem a szakrális múlt jelenvalóvá 

tétele. Az időszerkezet formailag-nyelvtanilag tagolt, misztikus-mágikus értelemben 

azonban oszthatatlan: a gyógyítás a megbonthatatlan kozmikus időben zajlik. „…ezek a 

tisztán mitikus ősesemények sokszorosan újjáélednek a rítusokban, olyan mintákként 

szerepelnek, amelyekhez viszonyítva nyernek értelmezést a jelen valóságos empirikus 

eseményei” (Meletyinszkij 1985, 226). 

 

Az epikus ráolvasó imádságok kezdőképe egyúttal a szakrális időbe (és térbe) 

való átlépés. A „Vronck xrc felden ha Jar uala” (1. Bagonyai Ráolvasás) időhatározói 

mellékmondata a szakrális időbe emel. Ugyanezt a szerepet töltik be a résztvevőkhöz 

metonimikusan kapcsolható idősíkok is: „elindult Szűzanyám Józefát völgyébe” (HH-

5), „mennek a Jordán vizén” (AA-154). 

A profán időbe való át- és visszalépést a résztvevők változása jelzi (legtöbbször 

mellékmondattal visszautalva a gyógyítás prototípusára: 
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„Én es vizet vetek (ha ember, akkor mondom a nevit)” (AA-152), 

„valamint az Urjézus szeme megtisztult, most ezen szem is úgy 

megtisztuljon” (HH-11). 

A profán időbe való átlépés határozott nyelvtani kifejezése ritkán ölt ilyen formát, de a két idősík 

közötti szinkronicitás, a kozmikus idő egységének elve feleslegessé is teszi ezt. A szent és a ráolvasást 

végző személye eggyé válik, a szent tér és idő a profánnal érintkezésbe lép, s a gyógyító szent szájából 

elhangzó ige a jelen gyógyító helyzetre válik érvényessé. 

  

3. Résztvevők 

 

Az epikus ráolvasó imádságokban meghatározott szerepkörök fordulnak elő, s az 

egyes szövegekben csak a szereplők változnak. Propp a mesehősök tipizált cselekvéseit 

funkcióknak nevezi (1975), a terminus túlterheltsége miatt szerencsésebbnek látom a 

szerepkör elnevezést. Az epikus ráolvasó imádságokban megjelenő szerepkörök a 

következők: 

 

 GYÓGYÍTÓ (jótevő) SZENT, pl.: Urunk Uristen (Bornemisza 8. bájoló 

imádsága), boldogságos Szűz Mária (HH-3), Szent Ilona asszony (HH-7), 

 BETEG SZENT, pl.: (Krisztus) szent szömit mögcsapta egy szőlővenyige (HH-

17), (Mária)…az ö áldot szent feiet meg ese fenye füst ozuz (Bornemisza 2. 

bájoló imádsága), 

 ÁRTÓ SZELLEM, pl. elindula a záporeső (HH-10), megtalálkozott a gonosz 

igizetekkel (AA-153), 

 A RÁOLVASÁST VÉGZŐ EMBER SZEMÉLYE (ORIGO), pl. én keresztet 

vetek ellenetek (HH-8), én szintén kérem Urunk Jézus Krisztust (MR.XV- 

2.24.), 

 A BETEG (vagy veszélynek kitett) EMBER, pl. hogy ők ennek az embernek 

megkönyebitsék kinjait (MR.XV.-2.24.), onnaj hozunk szuótalan vizet N-nek 

(MR.XV-3.6.1). 

 

                                                                                                                                                                          
19

 A fogalom forrása Tánczos (2000), a rítus során a szent és a profán idő között létrejött szinkronicitásra 

vonatkozik. 
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A gyógyító-jótevő szent, a beteg szent, valamint az ártó szellem az imákban 

felidézett múltbeli esemény résztvevői. A bájoló személy és a jelen helyzet betege a 

profán tér és idő aspektusához tartozik, s az ártó szellem ugyanitt szintén jelen van. A 

bájoló a gyógyító szent szavaival végzi a ráolvasást, vagyis a szerepkörök azonosak; 

ugyanígy a beteg szent és a jelenbéli beteg ember egymás megfelelői. Voltaképpen tehát 

csak három fő szerepkörről beszélhetünk, a GYÓGYÍTÓ (jótevő), az ÁRTÓ, és BETEG 

(ill. veszélynek kitett) szerepéről. A szereplőknek  a tér és az idő rendszerével való 

összefüggéseit az alábbi ábra mutatja:  

 

 Szakrális tér és idő Profán tér és idő 

GYÓGYíTÓ (jótevő)→ gyógyìtó szent gyógyìtó ember (origo) 

ÁRTÓ→ ártó szellem ua. 

BETEG (veszélynek kitett) 

→ 

beteg szent (v. a szent beteg 

állata) 

beteg ember (v. állat) 

 

A teljes apparátus nem jelenik meg minden szövegben. A szereplők rendszere az 

egyes imádságokra lebontva külön-külön leírható: 

 

  Az essőtül való imáccság (HH-10), (MR-XV. 2.22) 

 

Elindula a záporeső a szegén ember  

eledele e’rontására 

Kérdezi a bódugságos szép Szűz Mária 

Hová mensz te záporesső? 

Elindultam a szegén ember  

eledele elrontására, 

Kérlek térj meg 

Menj a kősziklákra, 

Hol kenyervel nem élnek, 

És az ótáriszencséget nem használják. 
(Lészped, Moldva 

Közli: Erdélyi 1999, 124) 

 

 

GYÓGYíTÓ 

szent Szűz Mária 

ember        Ø 

ÁRTÓ szellem  záporeső 
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BETEG (veszélynek 

kitett) 

szent Ø 

ember szegény ember 

 

Bornemisza alábbi bájoló imádsága a szereplői apparátus szempontjából 

teljesnek tekinthető. A szöveg tér- és időszerkezet szempontjából is rendkívül kifejtett, s 

talán mágikus nyelvi eszközök tekintetében is az egyik legkomplexebb epikus ráolvasó 

imádság. 

 

Fejfájás gyógyítása (Bornemisza 8. bájoló imádsága) 

 

„Az kilenc feiet meg mente hogy ne fayion” 

Nemes aszonyom boldog anya, be mene szent templomba, 

Le ülepedec az ö áldot aranyas szent szekibe 

Az ö áldot szent feiet meg ese fenye füst ozoz, 

Fenye füst keleueny, 

Le fügezte az ö áldot szent feiet rayta, 

Szent kedue könyörödec 

Szent szine szomorodec. 

Azt lata az ö aldot szent Fia. Monda: 

Oh en szent Anyam, mire szent feied le függeztöd, 

Szent kedued meg könyörödet, 

Szent szinöd meg szomorodot? 

Hogy azt halla aszonyunc Maria monda: 

Hogy ne szomorodgyec az en aldot szent szinem, 

Hogy ne függesszem az en aldot szent feiemet, 

Hogy ne könyörödgyem meg az en aldot szent szinemben. 

Az en aldot szent feiemet meg essé fenye füst czuz, 

Fenye füst keleueny 

Hetuen het faydalom be fokta száz tetememet. 

Hogy azt halla áldot Wrunck Isten: 

Ne ijedgy en zent anyam Mária, 

Im en meg szoritom az en aranyas kendetlen kezkenömmel, 

Az te áldot szent feiedet,  

belöle ki fusson fenye füst czuz, fenye füst keleueny, 

Benne meg nem maradhasson hetuen het faydalom 

Az te száz tetemeben. 

Áldot wrunk Isten hatalmabol 

Meg nem maradhatanac hetuen het fele fenye füst Czuz. 

Ez mei diczőseges napon enis meg szoritottam ez embernek feiet, 

Ez kednetlen kezkenöuel,  

Bűnös szaiambol szent igeket rea mondottam: 

Ne ijedgyel szent Anyam Maria, 

En vagyic mindennel nagyob oruos, 



 127 

Te vagy mindennel nagyob baios. 

 

(Közli: Eckhardt 1955, 134-135.) 

 

 

GYÓGYíTÓ 

szent …az ö áldot szent Fia… 

ember …enis meg szoritottam… 

ÁRTÓ szellem …fenye füst ozuz, fenyefüst keleueny… 

 

BETEG 

szent …nemes asszonyom boldog anya… 

ember …ez embernek feiet… 

 

Néhány ráolvasó imádságban az origora utaló önreflexív elemek jelennek meg: 

 

„Én, bünös szájamból szólok…”(HH-8) 

„…enis meg szoritottam ez embernec feiet…”(Bornemisza 2. bájoló 

imádsága) 

„Úgy használjon az én vìzvetésem is tenéked, Ilona…”(Erdélyi 1999, 

111) 

Ezek a kijelentések kétségkívül az ÉNITTMOST perspektívájában 

értelmezhetők (origo), a ráolvasást végző ember egyes szám első személyét jelentik, 

amely egyértelműen különválik a gyógyító szent személyétől. A ráolvasás szavait a 

gyógyító azonban a szent szájába adja, ám a kiparancsolás, elküldés, fenyegetés nem 

egyszerűen a szent szavainak idézése, mert a szöveg elmondója azonosul ezzel a 

szereppel: 

 

 

„Az szot monda Urunk Jesus Christus, 

Poronczolok az en mennyey Szent Attyamnak  

Szajabul szarmazott szent ighjjivel…”(MR.XV-2.12.1.) 

 

A gyógyító látszólag Krisztus szavait idézi, de a valóságos kiparancsoló ő maga 

egyes szám első személyben. Ez az a pont, ahol módosul a perspektíva: a kozmikus tér 

és idő „gyógyítója-bájosa”, Jézus, és a szövegmondó személye és cselekvése eggyé 

válik. (Mindezt megerősíti, hogy a szent szavai soha nem függő beszéd formájában 
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hangoznak el.) A beteg szent (vagy a szent beteg állata) és a beteg ember (vagy állat) 

között ugyanez a kapcsolat: a szent gyógyító „szájából származott szent ige” a jelen 

helyzet gyógyító igéje is. 

A betegségek kevés kivétellel megszemélyesítve jelennek meg: 

 

„…a pokolszökés megharaguva” (HH-257),  

„…hová mész te ártalmas vér?” (MR.XV-2.8.), 

„…szökdöső, futkosó, rusnya, fekete Szentantaltüzit…” (MR.XV-2.2.1). 

 

A démon agresszivitásának, félelmetes erejének expresszív kifejezőeszközei a 

szálas húsát szaggatom, piros vérit megiszom, tetemét tördelni, csontja hasogatására 

állandósult szerkezetek.  

 

Az epikus ráolvasó imádságok szövegvilága szigorú struktúrát mutat. A 

szereplők mozgástere erősen korlátozott, párbeszédük sztereotip, viszonyrendszerük 

statikus. A szakrális és a profán tér élesen elválik egymástól. A szövegben pontosan 

kijelölhető a különböző világok határa, a tér, idő és a szereplők változásának 

választóvonalai pontosan egybeesnek. Az imádságok univerzuma rendezett: 

 

 

 

 

 

 

 SZAKRÁLIS TÉR 

KOZMIKUS IDŐ 

JÓTÉKONY SZENTEK 

 

   

 

ELÁTKOZOTT TÉR 

(IDŐN KÍVÜLI) 

ÁRTÓ DÉMONOK 

 PROFÁN (FÖLDI) TÉR 

PROFÁN (CIKLIKUS) IDŐ 

EMBEREK (TEST) 
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Ha az ártó démon kilép hatásköréből (az emberi világ irányába), felborítja a 

természet ősi rendjét. A rend megzavarása aktivizálja az égi hatalmakat, s a mágikus 

eljárás során így az élesen elváló szférák között időleges kapcsolat alakul ki. Az eljárás 

a rend visszaállítására irányul, melynek nyomán a démon visszatér lakhelyére. A 

mágikus eljárás tehát a természet ősi rendje és az egyensúly folytonos visszaállítására 

irányuló törekvés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. AZ EPIKUS RÁOLVASÓ IMÁDSÁGOK STRUKTÚRÁJA 

  

1. A szövegtagolás lehetséges módszerei 

 

A néprajzban és a nyelvészetben a szövegegységek elhatárolásának különböző 

módszerei alakultak ki. Az önmagukkal azonosítható szövegrészek körülhatárolása, 

egymáshoz való viszonyuknak, sorrendiségük szabályszerűségeinek, azaz a szöveg 

általános szerkezetének leírása a szövegtípusok elhatárolásának egyik tényezője (vö. 
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Tolcsvai Nagy 2001, 338), másrészt azonos szövegtípuson belül a további rendezés, 

osztályozás alapja lehet. 

Propp a varázsmesék struktúráját vázolja fel a mese funkcióinak elkülönítésével, 

ahol a szereplők tipizált cselekvései alkotják a szövegegységeket. A varázsmese állandó 

funkcióit és ezek sorrendjét a műfajt meghatározó tényezőként értékeli (1975).  

Lévi-Strauss óriási etnográfiai anyag bevonásával a mítoszok strukturális 

elemzére vállalkozik, végső célja a szimbolikus gondolkodás struktúrájának 

megragadása. A tagolás módszere látszólag egyszerű: az események egymásutánját a 

lehető legrövidebb mondatokban fejezi ki, így minden eseményt egy alanyi-állítmányi 

hozzárendelésre redukál (Lévi-Strauss 2000, 167–168). 

Voigt a folklorisztikai-szemiotikai szövegelemzés alapvető módszerének a 

szegmentálást tekinti, s az így elkülönített szövegegységeket szegmentumoknak nevezi. 

„Addig tartunk szegmentumnak egy szövegrészletet, amíg olyan jellemző vonások nem 

változnak meg a szövegen belül, amelyek alapján azt már egy másik szegmentumnak 

nevezhetjük” (1975, 23). Új szegmentumról beszélünk akkor, ha az alábbi tényezők 

valamelyike megváltozik: 

- a cselekmény, 

- a cselekvés maga, 

- a cselekvés színhelye, 

- a cselekvés ideje, 

- a cselekvő személy (Voigt 1975, 23). 

A szövegtagolásnak e fent említett deskriptív módszerei ilyen formában főképp 

az epikus szövegek elemzésére alkalmasak. Az epikus ráolvasó imádságok és a rokon 

szövegtípusok: archaikus népi imák, ráolvasások, s végső soron a kántáló énekek, a 

középkori egyházi irodalommal kapcsolatot tartó félhivatalos imaszövegek 

motívumanyaga, képi világa sokféle módon ötvöződik, így ezek szövegegységeinek 

megállapítása nem feltétlenül vezet olyan látványos eredményre, mint a varázsmesék 

esetében, ezért a későbbiekben szükség lesz a szerkezeti jellemzők mellett más tényezők 

vizsgálatára is. 

A népi imaszövegek – írja Tánczos – „ismétlődő, némiképpen változó 

sztereotípiákból, állandó szövegformulákból építkeznek (…)”. Egy nagyobb anyagon 

belül már „ritkán bukkanunk olyan új képekre, szövegegységekre, amelyeket még nem 
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ismerünk” (2001, 134). Tánczosnál ezek az ismétlődő, szakrális üzenettel bíró képek 

alkotják a szöveg egységeit (képi-szintaktikai egységek). „A többé-kevésbé variálódó 

szövegegységek nemcsak formális-szintaktikai szerkezetek, hanem tartalmi egységek is, 

azaz minden állandósult szerkezet egy jól körülírható képi-szimbolikus jelentést 

hordoz” (Tánczos 2001, 135). Az epikus ráolvasó imádságok tagolásának eredményei is 

azt mutatják, hogy az egyes mágikus eljárás – egyben beszédaktus – relevánsan kötődik 

egy jellegzetes képi egységhez, és ez meghatározott nyelvtani szerkezetben ölt formát. 

Konkrét példával élve: a ráolvasó imádságok túlnyomó része tartalmaz egy történetet, 

amely egy korábbi sikeres gyógyítást beszél el (prototìpus). A mágikus eljárás 

működési elve az analógia: ahogy az elbeszélt történetben sikeres volt az eljárás, úgy a 

jelen esetben is sikerülnie kell. A prototípus tartalmilag egy jószándékú lény találkozása 

a bajhozó démonnal, nyelvtanilag-formailag – elhanyagolható kivétellel – párbeszédes 

formájú (a párbeszéd is erősen ritualizált: állandó részei a kérdés–válasz–elküldés).  

A Propp által megnevezett funkció, a néprajzi szakirodalomban használatos 

szegmens vagy szegmentum, a motìvum és Tánczos képi-szintaktikai egységei nem 

egymás megfelelői, mindössze annyi közös bennük, hogy különböző szempontok 

alapján elhatárolt értelmi egységeket neveznek meg, és a szövegtan terminológiájára 

lefordítva a mezoszintű egységeknek tekinthetők (Tolcsvai Nagy 2001, 118). A modern 

szövegtan a mindennapi beszédhelyzetekre, irodalmi, publicisztikai, és tudományos 

szövegekre alkalmazva szemlélteti a mikro-, mezo- és makroszintű összetevőket 

(Szikszainé Nagy 1999, Tuba 1999, Beaugrande – Dressler 2000, Tolcsvai Nagy 2001).   

 

 

 

 

2. Az epikus ráolvasó imádságok szövegegységei 

 

Az epikus ráolvasó imádságok szerkezeti elemzésének az a célja, hogy a 

szövegeket úgy tagoljuk jól beazonosítható egységekre, hogy az egyes mágikus 

eljárások egymástól elválaszthatók legyenek. Erre több módszer kínálkozik. Az említett 

szegmentálási eljárás alkalmazható volna, ahol a cselekmény és cselekvés, a színhely, 

idő vagy a személy változása alapján különítenénk el a szövegegységeket (Voigt 1975, 
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23), mivel cselekvések (beszédaktusok) egymásutánjáról van szó.  

Az epikus ráolvasó imádságokra az is igaz, hogy az egyes motívumok szakrális 

értelműek: a személyek, a színhelyek, az idősíkok változásai és maguk a cselekvések is, 

tehát az archetipális szimbólumelmélet (Tánczos 2001) módszerével is 

megközelíthetők, de a képi-szintaktikai egységek részben különböznének az archaikus 

népi imádságokétól.  

Az első fejezetben foglaltak szerint arra keresem a választ, hogy miben 

ragadható meg a mágikus nyelvi funkció. Az epikus ráolvasó imádság úgy is felfogható, 

mint mágikus nyelvi eljárások, azaz beszédaktusok meghatározott sorozata, így a 

szövegegységek a bennük foglalt mágikus nyelvi eljárás szerint is elkülöníthetők 

(egyébiránt az így megállapított egységek határai nagy százalékban egybeesnek azokkal 

a választóvonalakkal, amelyekhez az imént említett szegmentálási módszerrel, vagy a 

képi-szintaktikai egységek elkülönítésével jutottunk volna).   

A szövegtagolás folyamatát a Bornemisza által közölt Csúzról való báj példáján 

mutatom be (Bornemisza 1977, 33). 

 

„Uram, mindenható Isten,”  

 

Invokáció. (Imafunkciót betöltő vocativus). A ráolvasásokba valószínűleg később 

integrálódott elem, amely ima-jelleget ad a szövegnek. De mágikus meggondolás 

is rejtezhet a megszólítás mögött: a betegségokozó démonnál magasabb, erősebb 

hatalmat kell segítségül hívni a sikeres gyógyításhoz. A név kimondásával, amely 

egyenlő a megidézéssel, már meg is kezdődött a gonosz démon erejének 

csökkentése. 

 

„múlék regös nagy út, rajta megyen vala áldott urunk Isten, előtalála hetvenhétféle 

veres csúzt. Monda áldott Urunk Úr Isten: Hova indultatok ez regös-régi nagy úton? 

Megszólala hetvenhétféle veres csúz: Ha minket azon kérdesz Urunk, Úr Isten, hova 

megyünk, úgymond, mink is elmegyünk, úgymond, ez fekete föld színére. Áldott ez 

testbe, teremtett ez lélekbe: szálas húsát szaggatjuk, piros vérét megisszuk, száz 

tetemét tördeljük, száz ízit, száz porcikáját.” 
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Eredet, körülhatárolás. A mágikus hit szerint a gyógyítás első fázisa a baj 

eredetének megkeresése. Ennek körülhatárolása leggyakrabban párbeszédben 

valósul meg. A részletes körülírás tiszta szómágia: a betegség eredetének 

ismeretében a gyógyító hatalmat szerez a démon fölött, feltárja a betegség 

kialakulásának okát és részleteit, s ezzel egyúttal semlegesíti is azt.  

 

„Hogy azt hallá áldott Urunk  Isten: Tűk se mehessetek, úgymond, ez fekete föld 

színére: ez én-adottam testbe, teremtettem  lélekbe,”  

 

Imperativus. A mágikus szövegek legelemibb része a parancs vagy tiltás, amikor 

az egyszerű kimondás valósággá válik. Ennek a parancsnak különös nyomatékot 

ad, hogy nem ember, hanem Isten szájából hangzik el. A nem epikus, rövid 

terjedelmű ráolvasások túlnyomó része csak imperativusból, vagy az imperativus 

és vocativus kapcsolatából áll. 

 

„tűk is siessetek el az tenger szigetibe, kegyetlen Óriásoknak szálas húsát 

szaggassátok, piros vérét megigyátok.” 

 

Elküldés, máshova küldés. Szervesen az imperativushoz tartozik, rendszerint 

egyenesen a parancsot követi és egészíti ki. A betegségdémon azonban nem üres 

kézzel távozik: felhatalmazást kap egy másik lény megrontására, hogy egy időre 

megnyugodjon, kiengesztelődjön, és az embert ne háborgassa. A démonnak 

kiadott „célállomás” sokféle lehet, de mindig olyan hely, ahol emberek nem élnek. 

Itt tenger szigeti, máshol magas kőszikla vagy tenger mélye. 

 

„Azt meghallák, elsietének, menének tenger szigetiben.” 

 

Eredmény megfogalmazása. Itt ér véget az epikus keret, ez a fiktív gyógyítás 

sikerességének, eredményességének  kinyilvánítása (kimondással történő valóra 

váltás).  

 

„Ez embernek szeméből, szájából, fejéből, orcáiból, piros véréből, szálas húsából, száz 
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tetemiből ki-siessen és eloszoljon hetvenhétféle csúz: folyó csúz, veres csúz, kék csúz, 

fejér csúz, szöderjes csúz, köszvény, fájdalom, kelevény, kioszoljon, kiromoljon 

hetvenhétféle nyavalya az emberből. Nevét meg kell nevezni.” 

 

Analógia. Az imént elbeszélt prototípus a hasonlóság erejével hat a jelenlegi 

helyzetre. A szimptómák hiányos ismerete miatt minden eshetőséget felsorol, 

vagyis a csúz lehető legtöbb fajtáját és a lehető legtöbb testrészt, így bizonyosabb 

a gyógyítás, hisz kisebb az esélye annak, hogy az éppen megcélozni kívánt 

betegségfajta vagy testrész kimarad. 

 

 Az alábbiakban megkísérlem felsorolni és tisztán elkülöníteni az V. fejezetben 

kijelölt korpusz alapján az epikus ráolvasó imádságokban szereplő értelmi egységeket, 

amelyek mágikus nyelvi eljárások (beszédaktusok) is egyben.  A későbbi szemléltetés 

és a szövegegységek sorrendjének megállapítása érdekében minden szövegegység egy 

nagybetűs jelet kap. Néhány szövegegység tovább bontható, a rész-egységeket és a  

külön egységet nem alkotó mágikus nyelvi eszközöket kisbetűkkel jelöltem. (10. 

melléklet) 

 

x., Invokáció, Keresztvetés, „Dicsőség”.  A ráolvasó imádságot több esetben egy szent 

segítségül hívása, keresztvetés, vagy a Dicsőség az Atyának…” kezdetű szöveg 

vezeti be. A szó szoros értelmében nem nevezhető mágikus funkciónak, célja az 

imahelyzet megteremtése. Mégis igazodik a ráolvasó imák belső 

törvényszerűségeihez, hiszen a Szentháromság vagy bármely szent nevének 

kimondása önmagában is defenzív hatású. Ennek az elemnek a szerepe lehet 

kegyes csalás, a ráolvasás „megkeresztelése” is. 

 

Epikus keret.  Az epikus keret több – alább felsorolandó – mágikus célú szövegegység 

tartalmi összefogója (A, B, C, D, E, F, G). Az epikus keret dramatizált, ebben az 

animizmus hite működik. A betegség vagy baj nem holmi élettelen tényező, hanem 

lélegző, emberi tulajdonságokkal és rontó szándékkal rendelkező élőlény, aki 

vitatkozik, ellenáll, akit fenyegetni lehet és faggatni szándékairól. A középkori 

ember hite szerint nincs élettelen anyag, így a betegségek nem elvont fogalmak. 
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A történet néha meglepő logikátlanságokat is megenged (Mária templomba 

megy „szentmisehallgatni”, Jézus lehulló vércseppjeit az angyalok Jézus elé 

viszik), s a jámbor néphit nem lát ebben ellentmondást.  

A szinkretikus jellegű néphitre jellemző, hogy jól megférnek egymás mellett 

a keresztény szentek és az ártó démonok, a betegségszellemek. Az ősi, 

kereszténység előtti hit jó szellemeinek alakjai nyilván azonosultak a szentekkel, 

de a gonosz erők azonosítására a kereszténység nem adott hasonló mintát. A 

soktagú, ártó démonvilág tagjainak azonosítására a Sátán kevésnek bizonyulhatott. 

A vallásos tudat hierarchiájában a kereszténység élménye itt fölötte állt a még 

részleteiben megőrzött ősi hiedelmeknek. Ezzel magyarázható, hogy a 

ráolvasásokban a szentek parancsára az ártó lelkek azonnal eltávoznak.  

 

A., Eredet, körülhatárolás.  A baj eredetének megnevezése mögött az a mágikus 

meggondolás rejlik, hogy akit/amit ismerünk, afölött annál inkább hatalmat tudunk 

gyakorolni, minél  több jellemzőjét és attribútumát tudjuk felsorolni. A nép 

azonban keveset tudott a betegségekről, a természeti erők működéséről. Éppen 

ezért a megnevezések előtt gyakran szerepelnek a baj szélesebb kategóriájára utaló 

jelzők. A 7 és 77 mágikus számok, a teljességet fejezik ki; a primitív kultúrákban 

általában a „sok” jelképei (Hoppál – Jankovics – Nagy – Szemadám 1990, 195). 

Ráolvasásainkban a gyakran előforduló hetvenhétféle így minden eshetőséggel 

számol, a baj nevének pontos ismerete nélkül mintegy bekeríti azt: a 77 ugyanis 

nagy valószínűséggel tartalmazza azt az egyet is, amit az ember megsemmisíteni 

kíván:        „…csontba járó udma, csontba hasigató udma, 

hetvenhét fiával, hetvenhét lányával, / hetvenhét unokájával” 

(MR.XV.2.18.1). 

 Hasonló funkciójú, szintén a bizonyosság kedvéért tett tágabb behatárolás eszköze 

az akármilyen, akármiféle, akárhonnan jöttél körülírás: 

„Térj meg, akármiféle eredet vagy” (HH-6). 

A behatárolás gyakran  

 

â.,  kimerítő felsorolás formájában történik. Ugyanazon az elven működik, mint az 

előzőek. Az alábbi példában az okozóhoz (megigézőhöz) való visszaküldéssel 
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párosulva szerepel: 

„Kalap alu gyüttié / kalap alá mönny, 

Párta alu gyüttié / párta alá mönny.” (MR.XV-2.6.2.) 

Az eredet és bekerítés jellegzetes eszköze a származási hely megjelölése is: 

„Egy csöpp véribű származott nyavalyák” (HH-1). 

A bekerítés–körülhatárolás szegmense tovább osztható, a párbeszéd erősen 

ritualizált és hasonló felépítést mutat a különböző szövegekben: 

 

a1.,”elindula”-tag: főszereplője a jószándékú lény, Szűz Mária, Szent Magdolna; 

ritkább esetben a rontó erő. Az „elindula” kezdetnek megfelel a ritkább „mikor az 

Úr Krisztus leszállott…” (HH-16) és hasonló típusú kezdősor: mindegyikben 

azonos, hogy a szent „a földön jár”. A jószándékú erő gyakran bizonyos  

 

ä., attribútumokkal együtt szerepel, amelyek defenzív funkciót töltenek be: „Indul 

szüzleán Szent Margit, az aranymelence a hónya alatt, Krisztus Urunknak 

harminchárom csepp vérivel” (KHA-161) 

 

a2., találkozás a rontó erővel vagy egy másik szenttel: „talála gonosz igizetet” (AA-

157); „arra ment Szent Margit” (HH-5) 

 

a3., kérdés, faggatózás a gonosz szándékairól vagy a szomorúság okáról: „Kérdé 

bódogságos szép Szűz Mária, merre mentek tik? (HH-3) „Mit sìrsz, mit sìrsz 

Boldogságos Szűz Mária?” (KHA-141) 

 

a4., válasz: a rosszindulatú erő elmondja célját: „Szüvit máját meghìrvasszuk, piros 

vérit megalìssuk” (HH-3); vagy (ha nincs gonosz erő) az első tag főszereplője 

szomorúságának okát: „Az en aldot szent feiemet meg essé fenye füst czuz, fenye 

füst keleueny” (Bornemisza 2. bájoló imádsága). A nem párbeszédes formájú 

epikus ráolvasásokban a  
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ā., cél megjelölése egyenértékű ezzel a (a4) rész-egységgel: „elindula a záporeső 

szegény ember eledele e’rontására” (HH-10); „Megindul a Szent Antal 

hetvenhétféle fájdalommal, bészállott (akinek) a fejibe”(AA-179). 

 

ã., a bajokozás elbeszélő leírása  is helyettesítheti az a1, a2, a3, a4 dramatizált sorozatát: 

„Elütaláto három zsidu csapat, tizënüt ekerütö,  tizënüt megigézte…” (MR. XV. 

3.6.1.) 

 

B.,  a varázsló eljárás leírása. Amikor nincs ártó szellem, hanem a szenttel valamilyen 

szerencsétlenség, baj történik, a vocativust és imperativust a varázslási eljárás 

leírása helyettesíti: „Majd elmegyünk a Gecimányi-ker(t)be / maj’ szakajtunk 

háromféle szép virágot” (HH-263); „onnaj hozzuk szuótalan vizet N-nek” 

(MR.XV-3.6.1).   

 

C., Vocativus (megnevezés). A mágikus eljárásban elengedhetetlen az alany nevének 

ismerete. A nevet ismerni annyi, mint hatalmat szerezni az illető személy, 

természeti erő vagy tárgy fölött. Logikailag az eredet, körülhatárolás része, mégis 

külön tárgyalom, mert más funkciókkal, sőt önállóan is gyakran szerepel. „Az 

invokáció eredeti, ősi formájában önmagában is kényszerìtő erejű volt: a 

névmágiába vetett hit idején a névnek puszta kimondása is megidéző erővel bìrt. A 

névmágiából származik az invokáció vocativus-eleme, mely az istenség személyét 

kényszerìti”(Szepes 1988, 70).  

 

c., vocativushoz tartozó kimerítő felsorolás. A megnevezés erejét növelni lehet a 

lehetséges nevek felsorolásával  (mivel a megigézett nem valódi nevekkel akár 

félre is vezethet, a  felsorolásban nagyobb valószínűséggel fordul elő az igazi 

név): 

„Te pokol fenék, fene eső” (MR.XV-2.12.2). 

„Hetvenhétféle Szent Antal tüz / hetvenhétféle pokoleredet/ hetvenhétféle 

tüzes orbáncok” (HH-7) 
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D., Imperativus (D1: parancs / D2: tiltás). A parancs a mágikus szövegek 

legelementárisabb része. Az a pont, ahol az igéző érvényesíti hatalmát bármilyen, 

más helyzetben nála hatalmasabb lénnyel és erővel szemben; ahol a porszemnyi 

ember legyőzheti a gigantikus természeti jelenségeket, vagy a pusztító 

betegségeket.  A mágikus gondolkodás mögött az animizmus hite áll, az a 

gondolkodásforma, mely az élő és élettelen között nem tesz különbséget. A 

bájoló imádságok gyakran alkalmazzák a direkt második személyű felszólítást: 

„Térjetek, menjetek erős kősziklába” (HH-252). 

„Ne menj el te gyik asszony” (HH-253). 

Találunk példát a harmadik személyű, imperativus-elemre is: 

„Ködve legyön boszorkány száz szamár szőréve” (HH-1). 

 

d. Elküldés, máshova küldés 

 

đ (~ a hely részletezésével) A parancs szerves része a cél pontos megnevezésével 

együtt. Az elküldés kijelölt helyre, kijelölt személyre történik. A kijelölt hely 

kietlen, ember által nem lakott, elátkozott terület: 

„Menjetek el a tengereknek fenekikre...” (HH-3). 

„Meny el az köszálakat hasogasd” (MR.XV-2.12.2). 

„…hol kovászos kenyérrel nem élnek…” (HH-7). 

 

E., Félrevezetés. A bajokozó lény becsapható, félrevezethető. (Az óvónevek számos példát szolgáltatnak 

erre.) A félrevezetés az epikus ráolvasó imádságokban egy másik helyre történő elcsábítás, valamiféle 

elégtétel kilátásba helyezése: 

„Menjetek el a tengereknek fenekikre, 

Ott van nektek terìtett asztalotok, vecserátok”. (HH-3) 

 

F1., Fenyegetés. A fenyegetés az imperativust követi. Funkciója, hogy nyomatékot 

adjon a parancsnak, és büntetést helyezzen kilátásba az ártó szellemnek, ha 

megszegi azt. A fenyegetés konkrét, verbális formában nyilvánul meg az alábbi 

esetben: 

„Mert ha megtaláltotlak, / Elvágom a késvel a nyakadon, 

Agyonütlek a Krisztus feszülettyive’ ámen” (HH-7). 
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F2., Defenzív jegyek felsorolása. Gyakoribb, hogy a fenyegetés indirekt módon valósul 

meg annak kinyilvánításával, hogy az ember szent erők védelme alatt áll. 

Funkcionálisan tehát nincs lényeges különbség a fenti és az alábbi két példa 

között: 

„Én keresztet vetek ellenetek”  (HH-8). 

„Én tégedet gyógyìtlak 5 ujjammal, 5 angyallal” (HH-259). 

„Ennek az anyja meg van keresztelvel,/ meg van hitelődvel, 

keresztet vetnek, imádkoznak” (GYGY-68). 

 

Az  F1  és F2  egy szövegen belül egymást kizárónak tekinthetők, a korpuszban 

közös előfordulásuk száma mindössze egy. 

 

G., Eredmény kinyilvánítása.  Az epikus keret záró eleme. Alkalmazásának 

nyilvánvaló oka a gyógyító szent hatalmának kinyilvánítása, vagyis a kimondással 

történő valóra váltás elvén működik a konkrét, aktuális gyógyító helyzetben is. Ha 

a ráolvasó imádságban fenyegetés van, akkor soha nem szerepel.   

 „Azt meghallák, elsietének, hetvenhét erőtelen Hasfájás” (Bornemisza 3. bájoló 

imádsága) 

 

H., Analógia. Az analógia  kapcsolódik az epikus kerethez, az epikus keret voltaképpen 

az analógia egyik tagja. Amikor az epikus keret után a hasonlóság elve is 

kimondatik, teljes az analógia: 

“Mel syp thystan megh marada az fegyir syp thysta  keskene az the szenth 

fyadthwul olyan syp thystan meg maragyon ez sere lw ez gonosz fekylthywl” 

(Bolgár 1934, 18). 

„Valamint az Úrjézus szeme megtisztult, most ezen szem is ugy 

megtisztuljon, /Vér hályog, termés hetvenhét felé oszoljon!” (HH-11) 

Több szövegben az analógia kimondása elmarad, ezeket Pócs Éva csonka epikus 

ráolvasásnak tekinti (1968, 275).  

 

I., Záradék.  A záradék inkább az archaikus népi imádságok eleme, ráolvasó imákban 

való előfordulása igen ritka (HH-14., 17., és 263. számú szövegei). Olybá 
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vehetjük, mint a szövegekhez adott „használati utasítást”. Metanyelvi elem, 

kilépést jelent a szövegből, szintén a kimondással történő valóra váltás elvén 

működik: 

„Aki eztet este lefektibe, / röggel fölkeltibe elmongya, 

Elnyeri az örök boldogságot. Amen.” (HH-17) 

 

K., kívánság: a ráolvasás szándéka a parancson kívül kívánság formájában is 

kifejeződhet: „Kérgyük a boldogságos Szűz Máriját, hogy oszlassa e bajodat, iés 

viselle gondodat”(MR.XV.3.6.1.) 

 

  

1. Szövegkapcsolódás 

 

Az epikus ráolvasó imádságok általában 2–10 szövegegységet (egymásra 

meghatározott sorrendben következő beszédaktust) tartalmaznak. Minél magasabb ezek 

száma, annál több a variációs lehetőség az egységek elrendeződésére. Az elemek 

sorrendjének vizsgálata elsősorban azért szükséges, mert az általános szerkezet (ha van 

ilyen) a szövegtípus jellemzője lehet (Tolcsvai Nagy 2001, 338). Ha az epikus ráolvasó 

imádságok esetében megállapítható egy, az archaikus népi imádságokétól és a 

ráolvasásokétól eltérő struktúra, akkor a funkción és a szövegvilág általános jellemzőin 

kívül újabb okát találjuk annak, hogy az epikus ráolvasó imádságot önálló 

szövegtípusnak tekintsük.  

Az epikus ráolvasó imádság „ideális” struktúráját mutatja a 10. melléklet, 

azonban a vizsgált korpuszban ilyen szerkezetű szöveg nincsen. A szövegpéldányok 

egyike sem tartalmazza az összes (A, B, C, D, E, F, G, H, I, K) elemet. Geeraerts 

sémája szerint tehát egyetlen szöveg sem valósítja meg a szövegtípus ideális vonásait, 

azaz a centrum üres (Tolcsvai Nagy 2003, 13).  

  Jellemző azonban, hogy az egyes elemek hiánya többnyire nem változtatja  

meg a sorrendet. Az epikus ráolvasó imádságokba beépülhetnek vallásos funkciót 

betöltő elemek: például fohászok, bibliai motívumok, vagy az „Ég szülte földet…” 

kezdetű misztikus kozmogónia; de ezek sem érintik az egységek sorrendjét. Különösen 

a nagyszámú fogalmi sémát tartalmazó szövegek esetében meglepő ez a szigorúan 



 141 

kötött sorrend, pl.: 

 

x A a1 â a2 a3 a4 ā C c D2   d đ G H  (MR.XV.2.1.) 

A a1 ä a2 a3 a4 ā D1 D2  d đ E F1 G K  (MR.XV. 2.4.) 

Aa1â a2ä a3 a4  D1 D2 d  E F1 H  (HH-3.) 

A a1 a3 a4 ã B C D2  H   (Polner 2000, 92). 

 

Ezek a szövegek a 7. melléklet ábrájához viszonyítva szabályosnak tekinthetők.  

A szabályos szerkezetű szövegpéldányok jellegzetes szerkezet-típusokba rendeződnek. 

Különösen nagy számban fordulnak elő az ACD, AD, ABH és ABCD típusok és ezek 

variánsai: 

 

 

 

ACD 

ACD tiszta 50  

 

 

          76 

ACD + C és/vagy D 6 

ACD + H 7 

ACD + 1 elem  9 

ACD + 2 elem 4 

ABH ABH tiszta 19  

          39 ABH + C és/vagy D 10 

ABH + 1 elem 10 

AD AD tiszta 29  

          39 AD +  1 elem 10 

 

ABCD 

 

ABCD tiszta 

 

16 

 

          31 

ABCD + H 8 

ABCD + egy elem 7 

 

Ellenben szokatlan szerkezettel találkozunk az alábbi szövegek esetében, ahol az 

A jelű egység (körülhatárolás, a baj eredete) az elemsor végére helyeződik, vagy az 

analógia (H) megelőzi a varázsló eljárás (B) leírását: 

 

B H D1d đ  A â K (MR. XV. 3.13.) 

B H A (AA-152.) 

A a1 H B C (MR.XV. 2.16.) 

Ezek a szövegek a 10. mellékletben jelölt alapformához viszonyítva 

szabálytalanok. 
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A 13. melléklet a korpusz szövegeinek struktúráját szemlélteti a 10. 

mellékletben jelöltek szerint. A C és D elemek sorrendje csak szórendi kérdés, nincs 

jelentősége (pl. menj el Sátán: DC; hetvenhétféle pokoleredet, menj el: CD); ezért a 

táblázatokban az egyszerűbb számítógépes feldolgozás miatt – ahol egymás mellett 

szerepelnek – mindenütt CD sorrendet jelöltem. X jelöli az epikus ráolvasó 

imádságokba valószínűleg az idők folyamán beépült – de eredetileg a ráolvasásoktól 

idegen – imaszöveg-részleteket, fohászokat (pl. Az Atyának, és Fiúnak és Szentlélek 

Istennek nevében…). Pócs Éva gyűjteményéből (MR.XV.) minden esetben csak az 1. 

számú variáns szerkezetét tüntettem fel. 

 

3. Statisztikai eredmények 

 

Az epikus ráolvasó imádságok vizsgált korpuszában az egyes értelmi egységek 

előfordulási arányai nagy eltéréseket mutatnak. A 277 szövegben értelemszerűen az 

epikus keret előfordulási aránya a legnagyobb (97 %), hiszen az epikumot mint a rokon 

szövegtípusoktól való elhatárolás egyik legjellemzőbb  jegyét vettem figyelembe, és a 

szövegtípus elnevezése is részben erre a jellemzőre épül.   
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Az értelmi egységek előfordulási arányai a vizsgált korpuszban 

 

Az epikus keretet nem tartalmazó néhány szöveg besorolását csupán az indokolja, 

hogy eredetileg ezek a szövegek is epikusak lehettek, csak  a pontatlan átörökítés során 
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nagyfokú romláson mentek keresztül (ezeket a szövegeket Pócs is az epikus szövegek 

közé sorolja). Az alábbi példából hiányzik az epikus keret, de minden bizonnyal a sok 

változatban előforduló, második példaként közölt, Jó ember – gonosz asszony epikus 

tematikai csoportba tartozik:  

 

Rándulás gy. (MR-XV.11.13.1.) 

 

„Gyékényágy, kőpárna, 

Úr Jézus mondása: 

Ennek a nagy fájdalmaknak 

Lögyön elmúlása.” (Kiszombor) 

 

Támadás gy. (MR-XV.11.3.4.) 

 

„Mikor az úr Jézus a fődön járt, 

Tanált jámbor gazdára, 

Jámbortalan gazdaasszonyra. 

Főzött neki sajtalan kását, 

Adott néki nádkést, 

Vetett néki gyékényágyat, 

Adott néki kűpárnát, 

Az úr Jézus a gyékényágyon, kűpárnán 

nem maradhatott, 

Ez a pokolbeli fájdalom se maradhasson 

énrajtam, 

Csak menjen el hetedhét ország ellen, 

Ott es menjen a főd alá, 

Ott se tegyön semmi kárt!”  (Apátfalva) 

 

Feltűnően magas számú még az imperativus (D) és vocativus (C), a 

varázscselekményre utaló kijelentés (B), valamint a gyógyítás prototípusa és a  jelen 

helyzet gyógyító eljárása közti analógia  kimondása (H). Ezek az értelmi egységek (az 

A jelűt kivéve) a rövid, csak mágikus funkcióban élő ráolvasások leggyakoribb elemei 

is egyben.  

Az epikus ráolvasó imádságokat felfoghatjuk tehát úgy, mint mágikus funkciót 

betöltő értelmi egységek (beszédaktusok) sorozatát. A szövegtípus legjellemzőbb 

értelmi egysége az epikus keret, amelynek célja a baj, rontás, az emberre leselkedő 

egyéb veszély megnevezése, bekerítése, keletkezésének pontos leírása. Az epikus 

ráolvasó imádságoknak néhány olyan (valószínűleg romlott) szövegpéldánya is van, 

amelyben az egyetlen értelmi egység az epikus keret.  

 

Fájdalom gy. (MR-XV. 11.11.) 

 

Krisztus Jézus fődön jártában,  

Gyékény ágya, 
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Kő párnája, 

Sótalan, főtelen kásája, 

Av vót este vacsorája, 

Egy rossz asszon 

S egy jó ember adta vót, 

Fu, fu, fu! (Gyimesközéplok) 

 

A szövegtípus (és voltaképpen a legtöbb mágikus szöveg) jellemző egységének 

kell még tekintenünk a vocativust és imperativust. Az analógia az epikus keretnek 

mintegy kiegészítése, a hasonlat teljessé tétele, a mágikus eljárás jelen helyzetre való 

alkalmazásának konkrét kimondása. 

 

A vizsgált 277 szövegpéldány közül a beszédaktusok sorrendjét tekintve 195 

szabályos (igaz, ezek közül 55 csak két beszédaktust tartalmaz). Mágikus funkció 

szempontjából a legelementárisabb erejű vocativus és imperativus nemcsak a ráolvasó 

imádságok, hanem egyéb mágikus célú szövegek (ráolvasások, káromkodások, átkok) 

kiemelt és lényeges alkotóeleme. A vocativus jellegzetesen ismétlődő elem, gyakran 

előfordul az A, d, E, F, G, H egységek szerves alkotórészeként is.  A vizsgált 

korpuszban 39 szöveg található, amelyben az A, B, E, F, G, H, I, K elemek sorrendje 

szabályos, csak a C és D elemek helyeződnek át más helyre, vagy ismétlődnek. Ezeket a 

szövegeket szintén szabályosnak tekintem, pl.  

 

A a1 ä a2 a3 a4 ā C D1 d C D1  (MR. XV-2.14.), 

CD1   CcD1   A B H (HH-255.), 

A a1 B H C c D1 (GYGY-67). 

 

9 szöveg csak egyetlen szövegegységből áll, további 5 pedig a szövegegységek 

sorrendjét tekintve teljesen szabályos, csak bizonyos szövegegység-csoportok 

ismétlődnek: 

A a1a2a3a4 D1 x  

Aa1a2a3a4D1x  

Aa1a2a3a4D1x (MR.XV-8.2). 
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Mindezeket összesítve 29 szöveg marad (a szöveganyag mindössze 10 %-a), ami 

vagy nagyon csekély, vagy semmiféle szabályosságot nem mutat a szövegegységek 

sorrendjét tekintve.  

Összegezve az eredményeket megállapítható, hogy az epikus ráolvasó imádságok 

komponenseinek száma korlátozott, az elemek sorrendje túlnyomórészt változatlan, és 

ezt a szövegegységek ismétlődése vagy hiánya, illetve más jellegű (különösen archaikus 

népi imádságokra jellemző, főképp imafunkciót betöltő) elemek beépülése sem 

befolyásolja. A szövegkapcsolódás ilyen fokú szabályossága sem az archaikus népi 

imádságok, sem a ráolvasások esetében nem tapasztalható. A szövegkapcsolódás 

sajátosságai rámutatnak arra a tényre, hogy az epikus ráolvasó imádságok nemcsak 

funkciójukban és szövegvilágukban különböznek a rokon szövegtípusoktól, hanem 

szigorú szövegépítkezési logikájuknak köszönhetően is markánsan elkülönülő csoportot 

alkotnak.  

 

VIII. A SZEMIÓZIS FOLYAMATA AZ EPIKUS RÁOLVASÓ 

IMÁDSÁGOKBAN 

 

A III. fejezetben Frazer mágiaelméletére építve megkíséreltem a nyelvi mágikus 

eljárások rendszerezését. Frazer (1890/1998), Mauss (1903/2000) és Makra (1988) 

kategorizálásával azonban csak az egy cselekményből (a mágikus szövegeket tekintve 

egy beszédaktusból) álló mágikus eljárásokat tudjuk besorolni, holott még ezek 

némelyikében is többszintű jelkapcsolat figyelhető meg (pl. a névmágiában rész-egész 

és szimbolikus viszony egyszerre).  

A III. fejezetben a szövegekből kiemelt egyes részek illusztrálták a nyelvi mágia 

formáit. Az alábbiakban egy epikus ráolvasó imádság teljes szövegének szemiotikai 

elemzésére teszek kísérletet. Arra keresem a választ, hogy alkalmazhatók-e az epikus 

ráolvasó imádságokra a III. fejezetben felállított kategóriák (hasonlósági, érintkezési és 

szimbolikus jelkapcsolat), hogyan épül fel a teljes szöveg jelrendszere, milyen szinteken 

és milyen formában valósul meg a szemiózis folyamata.  

A nagyobb egységen belül felismerhető sztereotip szövegegységek elhatárolását, 

mágikus funkciójuk bemutatását a VII. fejezetben elvégeztem. Ezek az egységek 
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egymástól jól elkülöníthető beszédaktusok, és egyenként is jelnek tekinthetők; az ismert 

jelviszonyok valamelyike (vagy egyszerre több is) érvényes rájuk. Azonban a több 

értelmi egységet magukban foglaló nagyobb szövegrészek között is különböző 

jelviszonyok reprezentálódnak, sőt, az egész szöveg jelként értelmezhető. Peirce, Frazer 

és Mauss műveinek megjelenése óta a szemiotikai vizsgálatok súlypontja a különálló 

jelről a jelkomplexumra, a nyelvet tekintve a szövegek egészére tevődött át. A 

szövegszemoitikai kutatások több irányba mutatnak: ezt a sokszínűséget reprezentálja – 

többek között – a Szemiotikai szövegtan (szerk. Petőfi S. János/Békési Imre/Vass László 

1990–) eddig megjelent tizenöt kötete.  

Az egyetlen szövegen belül meghatározható, valamint a szöveg és a külvilág 

különböző szegmensei között manifesztálódó jelviszonyok felsorolását csaknem a 

végtelenségig lehetne folytatni. Ennek a fejezetnek a célja csupán az, hogy az epikus 

ráolvasó imádság – mint szövegobjektum – szemiotikai megközelítésének lehetőségeit 

felvesse, és rámutasson arra, hogy bár Frazer mágiaosztályozása használható, egy 

összetettebb mágikus eljárásnál problémaként merülhet fel, hogy mit tekintünk jelnek, 

és hogy a szöveg mely egységei, összetevői között vizsgáljuk a jelviszonyokat. 

A vizsgálandó szöveg a Hegyet hágék, lőtőt lépék (Erdélyi 1999) kötetben 

található Hasznos ima hideglelés ellen. A szöveghez egyéb mágikus cselekmény 

(vízvetés, megöntés) nem kapcsolódik (ez újabb jelviszonyok vizsgálatát tenné 

szükségessé).  

 

Hasznos ima hideglelés ellen (HH-14) 

 

Kősziklák repednek, 

Halottak feltámadnak. 

Krisztus Urunkat megfogták, és Judás elébe állìtották. 

Azt kérdik tőle: Mit félsz? Mit reszketsz? Talán a hideg lel? 

Nem lel engem, nem is kìvánom. 

Azt se lelje soha, aki az én keserves kìnszenvedésemről, halálomról 

megemlékezik. 

Óh, hajnal, hajnal, 

Piros szép hajnal, 
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Engem vendégségbe hìvnak,  

De én nem megyek, 

Elküldöm az én hideglelésemet. 

Aki ezt elmondja háromszor napfölkelte előtt, 

És három-három Miatyánkot, annyi üdvözletet és egy Hiszekegyet, 

És fölajánlja Jézus utolsó rázásáért, és tiszta szìvből mondja, Amen. 

Kistelek (Csongrád m.) 

 

Életünk szimbolikus tettek sorozata a kereszteléstől a temetésig, a hétköznapok 

szintjén a játéktól az udvarlásig, a bizalom vagy a hatalom kifejezési formáitól a 

búcsúzkodásig. A szóval való varázslás, ez esetben a hideglelés gyógyítására elmondott 

epikus ráolvasó imádság is szimbolikus cselekedet. A szöveg túlmutat magán, itt 

például a gyógyítás eszközeként funkcionál. A szemiózis folyamatát tekintve a szöveg 

elmondásától a valóságállapot változásáig jutunk el, vagyis a hideglelés elmúlásáig. E 

két végpont között kell kapcsolatot teremtenünk, ha a szöveget jelölőnek, a megvalósuló 

eredményt pedig jelöltnek tekintjük. Ezen a szinten egyelőre elvonatkoztathatunk a 

szöveg szemantikájától, hiszen maga a szövegmondás ténye biztosítja a gyógyító erőt 

(az erősen romlott, vagy halandzsaszövegeknél a szövegek tartalmától független a 

valóságban bekövetkezett változás). Hogy a szöveg tartalmának nem feltétlenül kell 

kapcsolatban lennie a megjelölt betegséggel, az adatközlő hozzáfűzött megjegyzése is 

bizonyítja („Kelésre is lehetett imádkozni”). A szöveg használója tehát 

gyógyeszközként tekint a szövegre („hát egy hét alatt biztos, hogy elmúlik”), az ima 

elmondásának egyenes következménye a gyógyulás („…régen nem szaladgáltak 

orvoshoz, hanem elmentek, ráimádkozott, és el is múlt”). Az adatközlő tehát ok-okozati 

(metonimikus) viszonyt feltételez az elmondás és a gyógyulás között, a címben szereplő 

„hasznos” jelző a szövegnek ezt az „empirikusan” értelmezett aspektusát rögzíti.   

A teljes szöveg több szempontból is jelként értelmezhető. Egyrészt, mint 

önmagán túlmutató verbális objektum, helyettesíti a gyógyítást (miközben a bármely 

más eszközzel végzett gyógyító eljárások is számos szimbolikus összetevőt 

tartalmaznak). A szöveg a kimondással történő valóra váltás elvén működik, s a 

természetfelettivel (a hidegleléssel mint betegség-démonnal) való kommunikáció 

szimbólumának tekinthető.  
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A ráolvasó imádság a vallás és a mágia kiterjedt és egymással összefüggő 

szimbólumrendszeréhez is szervesen illeszkedik. Ez egyrészt az igen pontos 

témamegjelölő címben fejeződik ki: a „hasznos” jelző értelmét a  nyelvi mágiába vetett 

hit adja meg, az „ima” kegyes gyakorlat, mégis „hideglelés ellen”, vagyis praktikus, 

földi cél érdekében hangzik el (ez utóbbi lehetne imaszándék is, de a szövegben a 

hideglelés elküldése egyértelműen mágikus eszközzel történik). A vallás és mágia 

szimbólumrendszere, mint az alábbiakban látható lesz, a szöveg kisebb egységeiben is 

szerepet játszik. 

A teljes szöveg mint jel tovább bontható kisebb egységekre, és az egységeken 

belül meghatározható jelviszonyokra. Ezek azonban csak a kontextuson belül 

meghatározható jelfunkciók, amelyek igazi értelmüket csak egymáshoz és az egészhez 

viszonyítva kapják meg, vagyis nem függetlenek a komplex jelként értelmezett 

textustól. 

A ráolvasó imádság három nagyobb egységre tagolódik. A Júdás elé állított 

Jézus története nem szerepel a Bibliában.  Valószínű, hogy az archaikus népi 

imádságokban gyakran szereplő Pilátus-jelenet romlott változatával van dolgunk. A 

második rész a jelen helyzetre értelmezett gyógyító eljárás, a tulajdonképpeni ráolvasás, 

a harmadik pedig a záradék,  az ima elvégzésével járó lelki haszon megfogalmazása. 

A VI. fejezetben részletesen esett szó a szöveg makroszintjén értelmezhető tér-

idő összefüggésekről. A Bibliához kapcsolódó szent térnek és szent időnek szimbolikus 

értelme van a gyógyító folyamatban. A bibliai időben megtörtént események – mivel 

nem történelmi, hanem üdvtörténeti jelentőségűek – a kozmikus időbe helyeződnek és 

általános érvényűvé válnak (ugyanúgy, mint a vallási rítusok, amelyek ciklikusan 

visszatérve újra és újra megismétlik az első alkalmat). A jelen esetben Jézus sorsa, 

története válik örök érvényűvé, s az ember egyéni sorsára minden időpillanatban 

hatással van. Vagyis az üdvtörténet és az egyéni emberi sors között megteremtett 

szimbolikus kapcsolat, a  szinkronicitás az epikus ráolvasó imádság legfontosabb 

kiindulópontja. 

Ebből következik, és egyben ezzel párhuzamos  Jézus (nem létező) hideglelése 

és a beteg hideglelése közti viszony. Ez a motívum egy újabb – ezúttal ikonikus – 

jelkapcsolatként való értelmezés lehetőségét is felveti, nem függetlenül az előző 
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szimbolikus kapcsolattól, inkább azzal eggyé olvadva, vagy annak alárendelve. Az első 

és második rész kapcsolatát szemantikailag éppen ez a „hideglelés” teremti meg:  

 

„Mit félsz? Mit reszketsz? Talán a hideg lel?” 

„Elküldöm az én hideglelésemet.” 

 

A szövegösszefüggésből adódik a frazeri értelemben vett homeopátia elve: 

(ahogy) „nem lel engem” (a hideg, úgy) „azt se lelje soha, aki az én (…) halálomról 

megemlékezik”, vagyis a jelen helyzet betegét (akit egyébként éppen a „hideg lel”, tehát 

az analógia úgy volna teljesen szabályos, ha preventív ráolvasásról lenne szó). 

A Pilátus-jelenet (ha valóban arról van szó) ismert a szöveg használója előtt: a 

rész mintegy felidézi az egész passiótörténetet, a szöveg elmondója ismeretei alapján 

tudja, hogy mi következik ezután, hogy Krisztus „mit fél, mit reszket”. A reszketés mint 

a (halál)félelem szimptómája jelentkezik (index), a félelem és a hideglelés azonos 

tünetei teszik alkalmassá éppen ezt az apokrif  bibliai jelenetet a hideglelés 

gyógyítására. Ilyen módon a hideglelés mint a félelem megnyilvánulása 

(szituációfüggő, átmeneti állapot), és mint tartós állapot (betegség) kerül egymással 

kapcsolatba: 

 

 

A ráolvasó imádság második része, a hideglelés elküldése önállóan is több 

változatban él ráolvasásként:  

 

„Róuzsafa, róuzsafa,  

éngem hìjnak az ördögök a lakodalomba. 

félelem hideglelés  

(betegség) 

reszketés, 

hidegrázás 

tünet 
tünet 
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De én nem megyek,  

Hanem a hideglelésemet kűdöm helyettem. 

A kert másik szélén futott vissza.” (Pócs 1986, 28; Szamoshát) 

 

A hideglelés sajátos helyettesítő szerepet tölt be: amit az én birtokol, ami a jelen 

pillanatban a része, az betöltheti a helyét, vagyis a hideglelés helyettesítheti a 

lakodalomban a személyt. Ez a szünekdochén alapuló eljárás annyiban speciális, hogy 

éppen a fennálló rész-egész viszony megszüntetésével kívánja elérni célját.  

A szöveg nagyobb egységeit tekintve szót kell még ejteni az idegennek tűnő 

szövegrészekről. A „Kősziklák repednek,/ halottak feltámadnak” az utolsó ítélet képei. 

A Pilátus-jelenetre épülő imákban ez a fordulat másutt nem szerepel. Mégsem meglepő 

ez, hiszen az epikus ráolvasó imádság az archaikus népi imádságokkal, az egyházi 

imákkal, a ráolvasásokkal és bibliai szövegrészekkel kontaminálódó szövegtípus. A 

szóbeli átörökítés nyomán könnyen megtörténhetett, hogy az imarepertoárban szereplő 

szövegek bizonyos elemei az egyik szövegből a másikba vándoroltak. Az adatközlő 

számára azonban az egész szöveg funkciója fontos, nem a részleteké, tehát semmiféle 

zavart nem okoz. Nem is érezhette idegennek, hiszen az üdvtörténet folyamatában 

minden mindennel összefügg (így Jézus szenvedése és az utolsó ítélet is). A másik – 

nem epikus – szövegrész az  „Óh, hajnal, hajnal, piros szép hajnal” az archaikus népi 

imádságok gyakori motívuma az alvó Máriával és a tőle megszülető Krisztussal együtt:  

 

„Be szép piros hajnal van, 

kiben Mária nyugovék, 

az úr tölle születék, 

Pokol tölle töreték” (Tánczos 2001, 179). 

 

Nem ritka, hogy a hajnalban nyugvó Mária-képet (Tánczos 2001, 179–182) 

Pilátus-jelenet követi (Pl. HH-182, 183, 184).  

A szöveg záradéka hiányos, de az analógiák alapján kiegészíthető. Hiányzik a 

főmondat, az ima elvégzésével járó haszon megfogalmazása: „Aki ezt elmondja 

háromszor napfölkelte előtt…” (az elnyeri az örök üdvösséget, vagy annak hét halálos 
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bűne megbocsáttatik). A záradék a szöveg egészét tekintve indexként értelmezhető, 

anaforikusan kapcsolódik a szöveg egészéhez. 

 

Az epikus ráolvasó imádságok egyes szövegeinek szemiotikája több szinten  

közelíthető meg. A sokrétű és különböző típusú jelviszonyok a szöveg kisebb és 

nagyobb egységeit mintegy hálót alkotva fűzik össze. A különböző szinteken megjelenő 

ikonikus, indexikus és szimbolikus viszonyok nem egymással ellentétes, hanem együtt 

működő, egymás hatását erősítő jelenségek, s az egybeolvadás, az egymásra való 

ráépülés teszi teljessé a szövegértelmet. Az egyes részekben kimutatható metaforikus és 

metonimikus viszonyok mind a szimbolikus egész, vagyis a jelként értelmezett szöveg 

összetevői.    

 

 

 

 

IX. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

 A mágia a XIX. század végén meginduló kulturális antropológiai kutatások 

kiemelt területe volt. Az antropológusok szemében “kezdetleges” életmódot folytató 

“primitívek” kultúrájának alaposabb leírása nyomán születtek meg a mágia 

alapfogalmai és nagyobb elméleti rendszerezései. A mágia értelmezése kezdetben a 

vallással szemben történt, később a vallásos gondolkodással, tematikával, 

motívumokkal, a szakrális kommunikációval való átfedései, kapcsolatai kerültek az 

érdeklődés középpontjába. 

A szöveg felé viszonylag későn fordult a figyelem, ami részben az 

antropológusok hiányos nyelvismeretével magyarázható. Hazánkban azonban már a 

XIX. század utolsó évtizedeitől is kitüntetett érdeklődés övezte a folklórszövegeket, 

ennek köszönhetően mára már több folklorisztikai téma feldolgozásánál majdnem teljes 

regionális lefedettséggel számolhatunk, beleértve a határon túli területeket is (népmese, 

népballada, archaikus népi imádság). A részben vagy teljes egészében mágikus 

funkciójú szövegtípusok gyűjtése korán elkezdődött, az 1890-es évektől már pontosan 
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adatolt, nagy számú teljes szövegközléssel találkozunk a XX. század első felének 

tudományos folyóirataiban és gyűjteményes köteteiben.   

Kutatásaim középpontjában a mágikus funkciót betöltő szövegek álltak, 

különösen ezek szemiotikai és kommunikációelméleti vetülete. A korábbi szemiotikai 

szempontokon nyugvó rendszerezések (Frazer 1890/1998, Mauss 1903/2000, Makra 

1988) alapvető problémáját abban látom, hogy csak a mágikus eljárás egyes 

mozzanatait tudják megragadni. A mágikus eljárás a legtöbb esetben cselekvéssorozat 

(ahogy a mágikus szöveg beszédaktusok sorozata), ennélfogva az egyes szegmensek 

esetenként más-más jelkapcsolattal jellemezhetők. Ezenfelül még számolni kell a 

koherenciát biztosító szimbolikus szint jelenlétével is (pl. tér- és időszemlélet), ily 

módon egy komplex mágikus eljárásban a szemiózis különböző fajtái és szintjei 

működhetnek egymás mellett és egymásra rétegződve. Szükségesnek láttam, hogy a 

mágikus eljárások leírásába bevonjam a szimbolikus kapcsolaton alapuló eljárást is, 

amely a mágia formáinak osztályozása között eddig nem szerepelt. A mágikus 

eljárásokat rendszerező szerzők – Mausst kivéve – megpróbálnak egynemű, egymást 

kizáró, egymással ellentétes kategóriákat alkotni (homeopatikus – érintkezési; 

szimpatetikus – mimetikus; hasonlósági – érintkezési – ellentétes; hasonlósági – 

érintkezési – érintési – szómágia)
20

, noha a mágikus aktusok túlnyomó része különböző 

szintű szimbolizációs és más jelkapcsolatra épülő eljárások komplex jelensége. 

A kommunikációelméleti fejezet kísérlet egy ritkábban alkalmazott 

kommunikációs modell lehetőségeinek kiaknázására. Hymes (1972/1992) részletező, 

szociolingvisztikai változókat is figyelembe vevő beszédmodellje a mágikus 

kommunikáció leírására kiváltképp alkalmas, hiszen egy szöveg gyakori esetben csak a 

speciális használat által válik mágikussá (pl. jégverés elhárítására minden dörgésnél 

hangosan kell mondani: Jézuskám, segéjj meg! – s.gy. Zalaszabar). Jakobson 

kommunikációs modellje az ilyen és ehhez hasonló megnyilatkozások átfogó 

értelmezésére nem elégséges, mivel a mágikus nyelvi kommunikációt más szabályok 

működtetik, mint a más nyelvi funkciót betöltő megnyilatkozásokat. Hymes 

modelljének segítségével a mágikus szövegtípusok jellemző vonásai jobban 

megragadhatók, különösen azok tér-idő viszonyai (setting-scene) és a szereplők 

differenciált rendszere.  

                                                           
20

 III. fejezet. 
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A magyar folklór mágikus szövegeinek vizsgálata figyelmemet egy olyan 

szövegtípusra irányította, amely mágikus nyelvi eszközök tekintetében alighanem a 

leggazdagabb, így a mágikus funkció és nyelv vizsgálatához igen termékeny talajnak 

bizonyult. A szövegtípust az analógiák alapján epikus ráolvasó imádságnak neveztem 

el. A kutatás érintette a szövegek jellegzetesen kettős funkcióját, tér- és időszerkezetét, 

szereplőinek rendszerét, a szövegek motívumait, struktúráját, a szövegeket felépítő 

mágikus funkciójú beszédaktusokat és a rokon szövegtípusokkal való kapcsolatokat is. 

A vizsgálat közben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az archaikus népi imádságokkal és 

a ráolvasásokkal való szoros rokonság ellenére is önálló szövegtípusról kell beszélnünk. 

Az epikus ráolvasó imádságok funkciója sajátosan kettős: szakrális és mágikus elemek 

kontaminációja jellemző rájuk, s hol ima-, hol mágikus funkcióban élnek. Motívumaik, 

értelmi egységeik jól körülhatárolhatók (12. melléklet), és elválnak a két rokon 

szövegtípusétól. 

A szövegtípus vizsgálata során a leglátványosabb eredmény a makrostruktúra (a 

tér, az idő és a szereplők rendszere) és a mezoszintű egységek sorrendje tekintetében 

mutatkozott. Az epikus ráolvasó imádságok tér- és időrendszere, valamint a szerepkörök 

szabályos összefüggéseket mutatnak: a szent tér - szent idő – gyógyìtó szent hármassága 

alkotja az egyik, a profán tér – profán idő – beteg, vagy fenyegetett ember a másik, és 

az elátkozott tér – időn kìvüliség - ártó erő a harmadik összetevőt. Ez a felosztás a 

mágikus eljárás spirituálisan értelmezett lényegéhez is elvezet, miszerint a mágia végső 

célja ennek a statikus rendnek a visszaállítása, a természet harmóniájának, rendjének 

megőrzése. A mágikus világképben mindennek megvan a maga helye: az ártó 

szellemeknek az emberektől távol (a magas kősziklákon, a hideg havasokban, a föld 

mélyében), az embereknek a földön, a szenteknek a paradicsomban. Ha a rend felborul 

(az ártó szellemek behatolnak az emberi világba), sérül a kozmikus rend, amelyet a 

szentek – szintén kilépve helyükről, a profán idővel és térrel időleges kapcsolatba lépve 

– helyreállítanak.  

Az epikus ráolvasó imádságok felépítése, értelmi egységeinek sorrendje szintén 

meglepően szabályos eredményt mutatott. Az egymástól elválasztott értelmi egységek 

austini értelemben vett beszédaktusok, amelyek mágikus funkciója jól leírható. Ilyen 

értelemben az epikus ráolvasó imádságok tulajdonképpen beszédaktus-sorozatok, 

amelyek felépítésében sajátos logika érvényesül: a kozmikus időbe vetített történettől, 
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amely a baj körülírását, a szimptóma meghatározását tartalmazza, több lépésben 

eljutunk a baj megszüntetéséig, az ártó szellem eltakarodásáig, a jelen helyzetre 

értelmezett gyógyulási folyamatig. Az egymástól elkülönített értelmi egységek (10. 

melléklet) nem kötelező elemei az epikus ráolvasó imádságoknak, bármelyik egység 

kimaradhat, de ez nem változtatja meg a többi szövegegység sorrendjét (Takács 2003, 

92-97).  A fent jelzett, egymásra következő beszédaktusok tulajdonképpen mágikus 

nyelvi eljárások, amelyek visszacsatolhatók a szemiotikai fejezethez, s a jelkapcsolat 

minősége alapján egyenként is értelmezhetők (VIII. fejezet).  

Az epikus ráolvasó imádságok szövegtípusának többfajta eszközzel történő 

körülhatárolása (illetve elválasztása a rokon szövegtípusoktól) kísérlet arra, hogyan 

alkalmazhatók a szövegtani kutatások eredményei a folklorisztikában.   

A kutatás során arra is választ kerestem, hogy mi tesz mágikussá egy szöveget, 

megragadhatók-e konkrétan és egyenként azok az elemek, amelyek alapján egy adott 

szöveget mágikus funkciójúnak minősítünk, s vannak-e felismerhető jegyei a mágikus 

verbális kommunikációnak. 

Sok példa azt igazolja, hogy a mágikus szöveg mindenekelőtt pragmatikai 

szinten értelmezhető. Esetenként csak pragmatikai szinten különböztethető meg a más 

funkciót betöltő szövegektől (pl. előre számláló szövegek, amelyek a rontás elhárítását 

szolgálják: pl. 1,3; 1,3,5; 1,3,5,7….. Pócs  1986, 127). 

A fenti szöveget elsősorban az a szándék teszi mágikussá, hogy mágikus céllal 

használják. Bármely szöveg betölthet mágikus funkciót nyelvi szerkezetétől, 

szókincsétől, jelentésétől függetlenül, ha egy csoport mágikus erőt tulajdonít neki 

(szemben a vallásos szövegekkel). Így a mágikus eljárásokkal élő emberek számára 

egyformán hatásos lehet az értelmetlen betűhalmaz, egyetlen szó vagy név 

leírása/kimondása, vagy egy szövegtanilag kifejtett, nyelvileg-stilisztikailag kidolgozott 

szöveg. 

A magyar folklór mágikus szövegeit vizsgálva azonban nyilvánvaló, hogy 

vannak olyan tartalmi-formai-logikai összetevők, amelyek megkülönböztetik a mágikus 

szövegeket más szövegtípusoktól, azaz olyan felismerhető jegyeik vannak, amelyek 

alapján mágikus szövegnek tekintjük őket. Ezek nem szöveg- és nem szövegtípus-

specifikusak, sőt, legtöbbjük nem is kultúrához kötődik. A mágikus eljárások hátterében 

a világon mindenütt azonos mentális struktúrák állnak, s az egyes mágikus eljárások is 
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meglepő azonosságokat mutatnak. Egy melanéziai esővarázslás az alábbi szavakkal 

fejeződik be: 

 

„Zeng az ég, zeng az ég, zeng-dörög az ég, 

villan a villám, 

félnek a férgek is, elbújnak” (Trencsényi 1992, 9). 

 

A melanéziai sámán a jövőre vonatkozó kívánságot jelen időben, állításként 

fogalmazza meg, s ez kényszerítő hatással bír a természetre (kimondással történő valóra 

váltás). A várható eredmény jelenvalóvá és valóságossá tétele, a varázsló eljárás 

következményeinek kimondása a magyar ráolvasásoknak is gyakori eszköze:  

(sömör gy.) 

„Elment a sömör a hadba, 

a sömör odamarada, 

had megjöve…” (MR-IV.23.2.) 

 

A fent idézett melanéziai szövegben a varázscselekményre utaló kijelentés 

analógiával egybekötve hangzik el: 

 

„Gyékényt terìtek, 

esőfelhőt terìtek.” (Trencsényi 1992, 9) 

 

Pócs Éva R-tagos hasonlatnak nevezi a magyar ráolvasások között előforduló, 

azonos logikai viszonyon alapuló szövegeket (Az R-tag a varázscselekmény leírása 

1985/86).  Az alábbi Csongrád megyei ráolvasást „szótlan” gyerek gyógyítására 

használták: a gyermeket zsákba kötve és a házat körbejárva mondták: 

 

„-   Mit viszök? 

- Zsákba gyerököt viszök. 

- Mit keresök? 

- Szót keresök.” (Pócs 1986, 123) 
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A Hawaii-szigeteken az erdei istenek megidézése fokozással (növősémával) 

történik: 

 

„Megidézzük mind a négyezret – akua! 

Megidézzük mind a négy tìzezret – akua! 

Megidézzük mind a tìzszer négy tìzezret – akua! 

Megidézzük a fürgék száma-vége nincs seregét – akua!” (Trencsényi 

1992, 11-12) 

 

A fokozás hasonló formáit látjuk az alábbi gyimesi szövegrészben: 

 

(megrontott tehén gy.) 

„…aki elvette egy kézzel, én visszaveszem kettővel, 

aki elvette kettővel, én visszaveszem hárommal, 

aki elvette hárommal, én visszaveszem néggyel, 

aki elvette néggyel, én visszaveszem öttel, 

aki elvette öttel, én visszaveszem hattal…” (GYGY-17) 

 

A magyar varázsszövegekből jól ismert nyelvi mágikus eljárások (névmágia, 

egyszerű parancsoló és kìvánságot kifejező formák, kimerìtő felsorolás, a baj 

körülhatárolása, félrevezetése, fenyegetése, elküldése, ismétlés, hasonlat, ellentét stb.) 

megfelelőit megtaláljuk az afrikai, ausztráliai, dél- és közép-amerikai vagy távol-keleti 

szövegekben. A mágikus nyelvi eljárások hasonlósága sok esetben nem magyarázható a 

kultúrák közti érintkezéssel. A mágikus nyelvi funkció a világ különböző kultúráiban 

hasonló vagy azonos nyelvi-logikai-stilisztikai formában fejeződik ki, ezért ezek nagy 

részét nyelvi univerzálénak kell tekintenünk. A fenti példákban a megnyilatkozás célján 

kívül a nyelvi megformáltság is a mágikus funkció kifejezőeszköze. 

A mágikus nyelv, a mágikus szöveg sokféle jellegzetes vonását tudjuk felsorolni 

a szöveg különböző szintjein, vannak tipikusan a mágikus nyelvre jellemző eljárások, 

de a mágikus szövegekre egyértelműen vonatkoztatható, közös vonás csak az, hogy 

mindegyik a szó valóra váltó erejének hitén alapul. Ha a mágikus szöveg nyelvezete 

eltér a hétköznapi megnyilatkozások nyelvezetétől, ezt azzal magyarázzuk, hogy a 
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természetfelettivel titkos kód segítségével lehet kommunikálni, s így az érthetetlen 

szöveg varázsereje nagyobb. 

Az esetek nagyobb részében azonban a varázsszöveg szókincse, nyelvi 

szerkezete nem tér el más megnyilatkozásokétól, egyértelműen és direkt módon 

kimondja saját célját (menj el a föld mélységes fenekére). A mágikus szövegek 

túlnyomó része szoros összefüggésben van a realitással, a mindennapi élettel. Amit 

Hadrovics a vallásos szövegekről ír, az a mágikus szövegtípusokra is érvényes: „A 

vallás az egyik legfontosabb közvetítő az érzéki és gondolati fogalomvilág között, és 

éppen ezért egyik legfontosabb közege a nyelvi eszközök átvitt értelmű, metaforikus 

használatának (…) A vallás egész gondolatvilágának nyelvi megformálása, vagy inkább 

megragadása az érzéki valóság, a földi lét nyelvi eszköztárával történik” (1992, 186).  

A ráolvasások az emberek mindennapjairól is hiteles képet nyújtanak: a 

legegyszerűbb használati tárgyak, a házak formája, berendezése, az udvar, a 

munkavégzés, az öltözködés motívumai lelhetők fel a szövegekben. Ilyen módon a 

mágikus szöveg sajátosan kétarcúnak mutatkozik: miközben egy valóságon túli 

szférával (betegség-szellemekkel, rossz szél hozó asszonyokkal, démonokkal, 

szentekkel) veszi fel a kapcsolatot, a rendelkezésére álló, legegyszerűbb eszközökkel, a 

környezetében meglévő tárgyakkal és helyszínekkel (vìz, szén, kasza, kapa, madzag, 

faág, bokor, kemence, sarok, házfal) végzi mágikus tevékenységét.  

Ilyen módon értelmezhető a szó is, mint a mágikus eljárás könnyen hozzáférhető 

eszköze. A mágikus eljárásban a szót is ugyanolyan magától értetődően használják, 

mint a fent említett tárgyakat. A személyközi kapcsolatok és megnyilatkozási formák 

egyenes áttétele a mágikus tevékenységekre a mindennapi tapasztalatokon alapul. A 

felszólìtás, a fenyegetés, a ráijesztés hatásosnak bizonyul az emberek közötti 

kommunikációban is, így ugyanezek az eszközök alkalmasak a megszemélyesített 

rontások elküldésére, megszüntetésére is.   

 

E disszertációban idézett szövegek egy letűnőben lévő világ jelzései. Egy olyan 

világé, amelyben még mindennek megvan a helye, s bár vannak félelmetes erők és 

emberre leselkedő veszélyek, az ember tudja, honnan jönnek, hol a helyük, és van mód 

arra, hogy védekezzék ellenük. Ebben a világban rendezettség van, átlátható 

kapcsolatok, összefüggések. Talán ez a magyarázata annak, hogy a kutatások akkor 
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indulnak meg, amikor ez a világkép bomlásnak indul: legelőször a felvilágosodás 

korában, aztán folyamatosan, más-más motivációktól indíttatva. A kutatók talán 

nemcsak tudományos becsvágytól vezérelve láttak hozzá a mágikus szokások 

feltárásához, indíttatásukban szerepet játszhatott az is, hogy a rendnek, a rendezett 

világképnek egy megmaradt szeletét fedezhették fel a régiek (vagy a „vadak”) 

szavaiban, képeiben, gondolkodásában. Lévi-Strauss különös érzékenységgel vall erről: 

„Akkor hát elmondhatjuk, kettős átértelmezéssel, hogy modern Marco Polóink 

ugyanerről a földről, ezúttal fényképek, könyvek és elbeszélések formájában, olyan 

szellemi fűszereket hoznak, amelyekre társadalmunk még szomjasabban vágyik, mert 

úgy érzi, belesüpped az unalomba?” (1979, 35) 

Az etnológiai szakirodalomban a tudományos kutatások, a felhalmozott 

tényanyag és ezek feldolgozása mellett/alatt húzódik a vallomások, a kutatáslélektan 

szerényebb, de annál érdekesebb szála. Az I. fejezetben említett kutatók motivációik, 

érzelmi viszonyuk, szenvedélyes érdeklődésük és a kutatással kapcsolatos ambivalens 

érzéseik közlésével gazdagítják műveiket, így sok esetben a tanulmány már-már 

vallomásos jelleget ölt (s hogy a kutató nem tud minden pillanatban maradéktalanul 

objektív és szenvtelen lenni, csak nyereség a tudomány számára). A bevezetésben már 

szó esett Jung, Eliade és Fromm nosztalgiájáról a szakrális múlt iránt. Rajtuk kívül 

Freud, Cocchiara, Malinowski, Fónagy, Erdélyi Zsuzsanna, Tánczos Vilmos és Takács 

György is – hol burkoltan, hol nyíltabban – kifejezik azt, hogy a világunkban már nem 

létező egység, rend és harmónia utáni vágy vonz bennünket, ha nem éppen a mágiához, 

de ahhoz a teljes világhoz, amelyben a mágikus gondolkodás is gyökerezik: 

„Most mindenki szabad, túlontúl is az, már-már szabados. Hiányzik a külső-

belső rend-rendezettség, amely ellenállóbbá tenne a beáramló romboló hatásokkal 

szemben. Ezt áhítozzák sokan, s ha másban nem, az elődök sok szép szavában, belső 

tartást, tisztességet, az életet szabályozó isteni törvényeket megjelenítő szavában keresik 

és találják meg, vagyis a múltjukban, melynek értékei fölnagyulnak, és ismét óhajtottak 

lesznek” (Erdélyi 1999, 768).  
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